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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เกิดจำกกำรร่วมเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจของ               
2 ผูน้ ำธุรกิจดำ้นผลิตภณัฑ์ชีวภำพ (Bio-based Products) ระหว่ำง บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีมีเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมันทั่วประเทศซ่ึงมุ่งพฒันำ
ธุรกิจด้วยนวตักรรมสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสังคม และบริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) 
ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ ำตำลทรำยอย่ำงครบวงจรท ำให้บริษทัฯ             
มีรำกฐำนท่ีแข็งแกร่ง พร้อมขบัเคล่ือนสู่กำรเป็นผูน้ ำธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูงท่ีส่งเสริมสุขภำพ
ดว้ยนวตักรรมสีเขียว และ ด ำเนินธุรกิจดว้ยแนวทำงควำมยัง่ยืน 

ทั้ ง น้ี  บ ริษัทฯได้ด ำเนิน ธุรกิจโดยกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) 
ประกอบด้วย (1) ธุรกิจหลัก คือธุรกิจผลิตและ จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-based Products) 
ประเภทผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภำพ (Biofuel) ไดแ้ก่ ไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธ์ิเกรดอำหำรและยำ เอ
ทำนอล แอลกอฮอลฆ์่ำเช้ือเกรดเภสัชกรรม และ (2) ธุรกิจอื่น คือธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสูง (High Value Bio-Based Products หรือ HVP) 
ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภำพ (Health and Well-Being) ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ส่วนประกอบชีวภำพ 
ในผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร (Bio-Nutrition Ingredients) ส่วนประกอบชีวภำพในเคร่ืองส ำอำง (Biocosmetic Ingredients) ส่วนประกอบชีวภำพในยำ 
(Bio-Pharmaceutical Ingredients) และวสัดุชีวภำพ/สำรออกฤทธ์ิชีวภำพ (Bio-Materials / Active Ingredients)  

ปัจจุบัน บริษัทฯเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ ัดจ ำหน่ำยเช้ือเพลิงชีวภำพชั้นน ำของไทย ซ่ึงด ำเนินธุรกิจตน้น ้ ำจนถึงปลำยน ้ ำของผลิตภัณฑ์ 
ไบโอดีเซลและเอทำนอลท่ีครบวงจรโดยจ ำหน่ำยให้แก่ผูค้ำ้น ้ ำมนัรำยใหญ่ของประเทศทั้งบำงจำกฯ และผูค้ำ้น ้ ำมนัรำยอ่ืน ๆ โดยมีโรงงำนผลิต 
ไบโอดีเซลตั้งอยู่ท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำรผลิตรวม 1,000,000 ลิตรต่อวนั นอกจำกน้ี ยงัมีโรงงำนผลิตเอทำนอลทั้งหมด 3 แห่ง 
ตั้งอยู่ในจงัหวดัขอนแก่น กำญจนบุรี และ ฉะเชิงเทรำ ก ำลงักำรผลิตรวม 600,000 ลิตรต่อวนั ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่ำงขยำยก ำลงักำรผลิตเอทำนอล 
เพ่ิมอีก 200,000 ลิตรต่อวนั เพื่อเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจและสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนทดแทนให้แก่ประเทศ 

จำกกระแสควำมต่ืนตัวในดำ้นสุขภำพ แนวโน้มสัดส่วนผูสู้งอำยุทัว่โลกท่ีสูงขึ้น อีกทั้งกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ท่ีกระตุ้นให้ 
ผู ้คนหันมำใส่ใจสุขภำพมำกขึ้ น  ซ่ึงตรงกับทิศทำงด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ีมุ่งมั่นก้ำวสู่กำรเป็นผู ้น ำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูง 
ท่ีส่งเสริมสุขภำพดว้ยนวตักรรมสีเขียว โดยน ำขอ้ไดเ้ปรียบจำกกำรด ำเนินธุรกิจชีวภำพท่ีครบวงจรของกลุ่มบริษทัฯ และประสบกำรณ์กว่ำ 17 ปี
ดำ้นเทคโนโลยีชีวภำพ มำต่อยอดสู่เทคโนโลยีขั้นสูงดำ้นชีววิทยำสังเครำะห์ (Synthetic Biology - Synbio) เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสูง 
ผำ่นควำมร่วมมือและกำรเขำ้ลงทุนในสตำร์ทอพั หรือ ผูป้ระกอบธุรกิจชั้นน ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเทคโนโลยีชีวภำพขั้นสูงทั้งในประเทศไทย
และ ต่ำงประเทศ ซ่ึงในอนำคตอันใกล้น้ีบริษัทฯ  มีแผนท่ีจะก่อตั้ งโรงงำนพัฒนำ ผลิต และจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ชีวภำพมูลค่ ำสูง 
(Contract Development and Manufacturing Organization - CDMO) ขึ้ นในประเทศไทย ซ่ึงจะสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูงต่ ำงๆ 
ท่ีมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัทั้งในดำ้นประสิทธิภำพและก ำลงักำรผลิต ในขณะเดียวกนัยงัช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรปลดปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจก และ ลดตน้ทุนกำรผลิต เม่ือเทียบกบัเทคโนโลยแีบบดั้งเดิม ซ่ึงจะช่วยพฒันำคุณภำพชีวิตและร่วมสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัโลก 

ในด้ำนผลประกอบกำรท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯมีรำยได้เติบโตต่อเน่ืองในปี 2562-2564 จ ำนวน 10,012.95 ล้ำนบำท 12,570.64 ล้ำนบำท 
และ 14,094.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ จำกธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภำพ ซ่ึงมีปริมำณกำรจ ำหน่ำยมำกขึ้นตำมก ำลงักำรผลิตของโรงงำนผลิตเอทำนอล
และไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลเกรดอุตสำหกรรม และ เกรดเภสัชกรรม เพื่อน ำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ ในช่วงกำร
ระบำดของ Covid-19 ในขณะท่ีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ เติบโตต่อเน่ืองในปี 2562-2564 จ ำนวน 386.95 ลำ้นบำท 845.17 ลำ้นบำท
และ 960.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ท ำให้ในปี 2564 บริษัทฯมีรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.13 และมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 13.61 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 



 
 
 

ในปี 2565 บริษทัฯ จะเขำ้เสนอขำยหุ้นออกใหม่แก่ประชำชนคร้ังแรก (IPO) และเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET)โดยเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 433.20 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้(พำร์) หุ้นละ 2.50 บำท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของจ ำนวน 
หุ้นสำมัญท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมด  โดยเงินท่ีได้จำกกำรระดมทุนคร้ังน้ี  ส่วนหน่ึงจะน ำไปลงทุนขยำยกิจกำร และลงทุนใน 
โครงกำรในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกระบวนกำรพฒันำ ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเ นินกำรของกลุ่มบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ส่วนท่ีเหลือจะใชช้ ำระคืนเงินกูย้ืมให้กบัสถำบนักำรเงินและช ำระคืนหุ้นกูข้องกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน 

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงควำมเติบโตทำงธุรกิจ ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibilities) โดยมุ่งเน้นกำรประกอบกิจกำรและกำรลงทุนท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงให้ควำมส ำคญัและกำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย 
ทั้ งในด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ บรรษัทภิบำล (Governance) ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต ้
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกบัสร้ำงกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ควบคู่กนัไป 

 
ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท  ฝ่ำยบริหำร และ กลุ่มบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้ำ  คู่ค้ำ  พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูถื้อหุ้น พนักงำน และ 

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย ท่ีเป็นก ำลงัส ำคัญในกำรร่วมพฒันำธุรกิจท่ีย ัง่ยืน และขอให้ทุกท่ำนเช่ือมั่นในแนวทำงกำรพฒันำของบริษัทฯ 
ท่ีมีควำมมุ่งมั่นก้ำวสู่ผูน้ ำธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูงท่ีส่งเสริมสุขภำพ ซ่ึงสอดคล้องกับโมเดล Bio-Circular-Green Economy (“BCG”)  
ของภำครัฐท่ีใชเ้ป็นกรอบในกำรพฒันำเศรษฐกิจ เพื่อน ำพำประเทศไทยไปสู่เป้ำหมำย กำรเป็นประเทศท่ีมีรำยไดสู้งและมีกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน 

 
 

 

 

 

   

           (นำยพชิยั ชุณหวชิร) 
         ประธำนกรรมกำรบริษทั 

บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
31 ธนัวำคม 2564 

 

 

 

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทฯ* หมายถึง  บริษัทที่บริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นตามสัดส่วน ประกอบด้วยบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“KGI”)  บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด 

(“BBE”) บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (“BBF”) บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิต้ี แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (“BUP”) 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

บริษัท บบีีจีไอ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 
 

 

 

 

  
 

 

หมายเหตุ :   1/ ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
2/ บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(PAR) จากเดิม หุ้นละ 5.00 บาท เป็น หุ้นละ 2.50 บาท เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565 
ส่งผลใหจ้ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัเปล่ียนแปลงไปจาก 506,400,000 หุ้น เป็น 1,012,800,000 หุน้         
การค านวณอตัราส่วนต่อหุ้นทั้งหมดใชจ้ านวนหุ้น 1,012,800,000 หุ้น เพื่อการเปรียบเทียบ 
3/ อตัราส่วนเงินปันผล ค านวณจากเงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ตามท่ีระบุในงบกระแสเงินสดของปีท่ี
เก่ียวขอ้งหารดว้ยก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ ในปีดงักล่าว 

 

•  งบก าไรขาดทุนขาดทนุเบด็เสร็จ  

รายไดจ้ากการขาย 10,012.95 12,570.64 14,094.94 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 885.07 1,702.23 1,029.53 

EBITDA 1,003.60 1,826.43 1,859.29 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ 386.95 845.17 960.18 

•  งบแสดงฐานะการเงิน   

สินทรัพยร์วม 11,493.67 12,731.47 12,907.10 

หน้ีสินรวม 5,956.20 6,227.03 6,003.01 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,537.47 6,504.43 6,904.10 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ณ ส้ินสุดปี  2,532.00 2,532.00 2,532.00 

•  ขอ้มูลเก่ียวกบัหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)2/ 0.38 0.83 0.95 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)2/ 5.11 5.94 6.33 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ทั้งปี(บาท)2/ - 0.100 0.395 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ3/ - - 52.21% 

• อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราการท าก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา
(EBITDA) 

10.02% 14.53% 13.19% 

อตัราการท าก าไรสุทธิ 4.50% 8.84% 8.43% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 4.32% 9.18% 9.27% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.08 0.96 0.87 

                                                                     งบการเงินรวม 
 

 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

 

ปี 2564 

รายละเอียด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
        บริษัท บี บี จีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า BBGI Public Company Limited                    

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ “BBGI” ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทัฯ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม  
2560 และ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561  บริษัทฯ เกิดจากแผนความตกลง                   
การร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) ระหว่าง บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) กบั บริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (“KSL”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการชั้นน าในธุรกิจผลิตภณัฑ์
เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) โดยบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชีวภาพภายใตข้อบเขตการด าเนินธุรกิจท่ี
แบ่งแยกจากกนัอยา่งชดัเจน ไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนั หรือลงทุนในธุรกิจท่ีแข่งขนั ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม ระหว่างกลุ่ม
บริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (BCP และ KSL) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั BCP และ KSL 

     บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบ (1) ธุรกิจหลกัคือธุรกิจผลิต
และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) ประเภทผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ไดแ้ก่ เอทานอล ไบโอ
ดีเซล และผลิตภณัฑ์พลอยได้ และ (2) ธุรกิจอื่นคือธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑดู์แลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง (“ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ
ท่ีมีมูลค่าสูงท่ี ส่งเสริมสุขภาพ”)  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ถือหุ้นอยูใ่นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจ านวน 4 บริษทั ไดแ้ก่  
1. บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“KGI”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอล โดยบริษทัฯ  

ถือหุ้น   ใน KGI ร้อยละ 100.0 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดของ KGI 
2. บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั (“BBE”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอล โดยบริษทัฯ 

 ถือหุ้นใน BBE ร้อยละ 85.0 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดของ BBE 
3. บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (“BBF”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายไบโอดีเซล โดยบริษทัฯ ถือหุ้นใน BBF  
         ร้อยละ 70.0 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดของ BBF 
4. บริษทั บีบีจีไอ ยทิูลิต้ี แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (“BUP”) ด าเนินธุรกิจให้บริการดา้นสาธารณูปโภคและพลงังาน  

โดยบริษทัฯ ถือหุ้นใน BUP ร้อยละ 100.0 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดของ BUP 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัถือหุ้นอยู่ในการร่วมคา้ท่ีประกอบธุรกิจอื่นจ านวน 1 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั วิน อินกรีเดียนส์ 

จ ากัด (“WIN”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว                    
ร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมดของบริษัทดังกล่าว (เรียกรวมบริษัทฯ บริษัทย่อย และการร่วมค้าของบริษัทฯ                   
ว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 

กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและผูค้า้เอทานอลชั้นน าของประเทศไทย โดยจ าหน่ายเอทานอลให้แก่ผูค้า้น ้ ามนัเช้ือเพลิง           
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซ่ึงเป็นผู ้ค้าน ้ ามันรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ BCP                
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด (“Shell”) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“Esso”) และบริษัท ปตท. 
บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (“OR”) เป็นต้น โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมด 3 โรงงานตั้งอยู่ใน
จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีก าลงัการผลิตรวมส าหรับเอทานอลทั้งหมด 600,000 ลิตรต่อวนั 
หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น ส าหรับเอทานอล 577,500 ลิตรต่อวนั โดยธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล
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ของกลุ่มบริษทัฯ มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 35.1 และร้อยละ 32.6 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั และมีก าไรขั้นตน้ คิดเป็นร้อยละ 36.0 และร้อยละ 11.6 ของก าไร
ขั้นตน้รวมของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั 

กลุ่มบริษัทฯ ยงัเป็นผูผ้ลิตและผูค้ ้าไบโอดีเซลชั้นน าของประเทศไทย โดยจ าหน่ายไบโอดีเซลให้แก่ผูค้ ้าน ้ ามัน
เช้ือเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซ่ึงเป็นผูค้า้น ้ามนัรายใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ BCP 
Shell Esso และ OR เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานผลิตไบโอดีเซลตั้งอยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีก าลงัการผลิตรวม
ส าหรับไบโอดีเซลทั้งหมด 1,000,000 ลิตรต่อวนั หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น ส าหรับไบโอดีเซล 700,000 
ลิตรต่อวนั โดยธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลของกลุ่มบริษทัฯ มีรายได ้คิดเป็นร้อยละ 64.5 และร้อยละ 67.1  ของรายได้
รวมของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั และมีก าไรขั้นตน้ 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 และร้อยละ 88.3 ของก าไรขั้นตน้รวมของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั 

กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดท่ีมัน่คงจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล นอกจากน้ียงัมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะสร้างรายไดเ้พ่ิมเติมจากธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ี
รายไดร้วมทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ มีจ านวน 10,059.7 ลา้นบาท 12,619.9 ลา้นบาท และ 14,131.9 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั ท าให้กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ทั้งหมด
เท่ากบั 885.1 ล้านบาท 1,702.2 ล้านบาท และ 1,029.53 ล้านบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั 
 

คณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจการ
วางแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ท่ี ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรับทราบเร่ืองด าเนินการท่ีส าคญัของฝ่ายบริหาร รวมถึงไดจ้ดัให้มี
กลไกในการก ากบัดูแล ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์องคก์รก าหนดไว ้            
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  
 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  

กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีความมุ่งมั่นท่ีจะก้าวเป็นผูน้ าของธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดยมี
ผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง เช่น สารให้ความหวานจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งสี กล่ิน รสจากธรรมชาติ วตัถุดิบชีวภาพส าหรับการใชใ้น
การผลิตเคร่ืองส าอาง หรือชีวเภสัชภัณฑ์  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสอดคล้องกับโมเดล Bio-Circular-Green Economy (“BCG”)                     
พ.ศ. 2564 – 2569 ของภาครัฐ ท่ีเป็นกรอบในการพฒันาเศรษฐกิจและพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศท่ีมี
รายไดสู้งและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
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1.1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 
 วัตถุประสงค์    
  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์บโอชีวภาพ 
 
วิสัยทัศน์     
กลุ่มบริษทัฯ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ คือ  "มุ่งสู่การเป็นผูน้ ากลุ่มบริษทัผลิตภณัฑ์ชีวภาพดว้ยนวตักรรมสีเขียว และ
ด าเนินธุรกิจดว้ยแนวทางอยา่งย ัง่ยืน" 
 
พนัธกิจ                

   สร้างสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง โดยอาศัยนวตักรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ความเป็นเลิศ                 
ทางดา้นการปฏิบติัการ พร้อมทั้งการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
 

กลยุทธ์หลกั    
กลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
(1) การรักษาความเป็นผู้น าในการผลติเอทานอลและไบโอดีเซลภายในประเทศ และการรักษาอัตราการเติบโตระยะยาว          

อย่างต่อเนื่อง 
ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู ้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ ด้วยก าลังการผลิตรวม 600,000 ลิตรต่อวัน              
หรือเทียบเท่าร้อยละ 10.2 ของก าลงัการผลิตเอทานอลรวมทั้งหมดภายในประเทศ จากโรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมด               
27 ราย นอกจากน้ีโรงงานน ้ าพองของ KGI อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพ่ิมก าลงัการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เอทานอล จาก 150,000 ลิตรต่อวนั เป็น 350,000 ลิตรต่อวนั ซ่ึงจะท าให้ก าลงัการผลิตรวมของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นเป็น 
800,000 ลิตรต่อวัน เทียบเท่าร้อยละ 13.6 ของก าลังการผลิตเอทานอลรวมทั้ งหมดภายในประเทศ นอกจากนั้ น                             
กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ในการใชว้ตัถุดิบในการผลิตเอทานอล 
ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล BBF เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ในประเทศ โดยมีก าลงัการผลิตรวม 
1,000,000 ลิตรต่อวัน  ห รือ เที ยบ เท่ าร้อยละ 10.6 ของก าลังการผลิตไบโอดี เซลรวมทั้ งหมดภายในประเทศ                                
จากโรงงานผลิตไบโอดีเซลทั้งหมด 14 ราย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัใช้กลยุทธ์ในการรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์และ                 
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมได ้

(2) การรักษาความแน่นอนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มบริษทัฯ มีความสามารถในการส่งมอบผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ในดา้นปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาท่ีก าหนดไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ ท าให้กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจากลูกคา้มาอยา่งยาวนาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ี
ลูกคา้ใชพิ้จารณาในการคดัเลือกผูผ้ลิตเอทานอลหรือไบโอดีเซล โดยกลุ่มบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญในการวางแผนปริมาณ
การผลิต โดยเฉพาะปริมาณและช่วงเวลาในการส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ีเหมาะสม รวมถึงการบริหารปริมาณสินคา้คงเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่จากลูกคา้ไดต้ลอดมา และท าให้ลูกค้า            
เลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 
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(3) การรักษามาตรฐานของคุณภาพผลติภณัฑ์ 
กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่างย่ิงยวด เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัฯ             
มีนโยบายควบคุมคุณภาพการผลิตของเอทานอลและไบโอดีเซลในทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
KGI และ BBE มีนโยบายควบคุมคุณภาพของเอทานอล โดยการเก็บตัวอย่างเอทานอลมาตรวจสอบคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดลกัษณะและคุณภาพของเอทานอล
แปลงสภาพ พ.ศ. 2548 โดย KGI และ BBE จะมีการเก็บตวัอย่างเอทานอลทั้งก่อนและหลงัการแปลงสภาพ เพื่อน าไป
วิเคราะห์คุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกคา้พร้อมผลการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจของลูกคา้ว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีส่ง
มอบแต่ละคร้ังมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน รวมทั้งเก็บรักษาตวัอยา่งอีกส่วนหน่ึงไวท่ี้กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งใน
การอ้างอิง ทั้งน้ี โรงงานทั้ง 2 แห่งของ KGI ไดรั้บใบรับรองการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015             
และ ISO 14001:2015 นอกจากน้ีโรงงานบ่อพลอยของ KGI ยงัได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม (มอก.640) ใบรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับ
สุขลกัษณะอาหารตามมาตรฐานสินคา้เกษตร (GMP) และใบรับรองการปฏิบัติตามระบบการวิเคราะห์อนัตรายและ         
จุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมและแนวทางการน าไปใช ้(HACCP) ส่วนโรงงานผลิตเอทานอลของ BBE ไดรั้บใบรับรองการ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 

            ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 
BBF มีการควบคุมคุณภาพของการผลิตไบโอดีเซลในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยเร่ิมตั้งแต่ควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนท่ีจะน าเข้าสู่กระบวนการผลิต มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพใน
กระบวนการส าคญัระหว่างกระบวนการผลิต เช่น ตวัอย่างจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) 
หรือตวัอย่างจากกระบวนการท าไบโอดีเซลให้บริสุทธ์ิ (Biodiesel Purification) เป็นตน้ ซ่ึงจะเก็บตวัอย่างมาวิเคราะห์
คุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ และตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลในทุกคร้ัง ภายหลงัจากการบรรจุลงเตม็ถงัเก็บ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมนั พ.ศ. 2562 นอกจากน้ี BBF มีการตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลก่อนท่ีจะส่งให้แก่ลูกคา้ทุกคร้ัง โดย 
BBF จะเก็บตวัอย่าง เพื่อใชใ้นการอา้งอิงในกรณีท่ีไบโอดีเซลท่ีส่งมอบมีปัญหา ทั้งน้ี โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF 
ไดรั้บใบรับรองการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 ใบรับรองการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัการสี
เขียว (Green Activity) ระดับท่ี 2  ใบรับรองโคเชอร์ (KOSHER CERTIFICATE) หนังสือส าคัญให้ใช้เคร่ืองหมาย
รับรองฮาลาล (HALAL CERIFICATE) รวมทั้ งใบ รับรองห้ องป ฏิบั ติการตามมาตรฐาน  มอก. 17025-2548                     
(ISO/IEC 17025:2005) RSPO (Mass balance) และ ใบรับรองระบบการจดัการคุณภาพดา้นความปลอดภยัการผลิตกลี
เซอรีน   บริสุทธ์ิ ส าหรับวตัถุเจือปนอาหาร  (HACCP, GHPs) 
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(4)    การรักษาความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตลอดท้ังปี 
กลยทุธ์ของ KGI คือการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลทั้ง 2 แห่ง ในบริเวณใกลเ้คียงกบัผูข้ายกากน ้ าตาลหรือโรงงานน ้ าตาล 
เน่ืองจากกากน ้ าตาลเป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน ้ าตาล โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในจังหวดั
กาญจนบุรีและขอนแก่น ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยขนาดใหญ่ของประเทศไทย เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศและ
คุณลกัษณะของดินท่ีเหมาะสม จากรายงานสถานการณ์การปลูกออ้ยของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย 
ในปีการผลิต 2563 พบว่าจังหวดักาญจนบุรี ขอนแก่น และจังหวดัใกล้เคียง ได้แก่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี อุดรธานี 
นครราชสีมา และชยัภูมิ มีปริมาณผลผลิตออ้ยทั้งหมดประมาณ 31.0 ลา้นตนัต่อปี หรือเทียบเท่าร้อยละ 36.4 ของผลผลิต
อ้อยทั้งประเทศ นอกจากน้ี โรงงานผลิตเอทานอลทั้ง 2 แห่งของ KGI ยงัตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีติดกับโรงงานน ้ าตาลของ                 
กลุ่มบริษทั KSL ท าให้มีความสะดวกในการจดัซ้ือกากน ้ าตาลจากกลุ่มบริษทั KSL และลดความเส่ียงในการขาดแคลน
วตัถุดิบของ KGI  
การผลิตเอทานอลของ BBE ตั้งอยู่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือแหล่งเพาะปลูกมนัส าปะหลงัท่ีส าคญัของภาคตะวนัออก 
จากรายงานผลผลิตมนัส าปะหลงัของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปีการผลิต 2563 พบว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ
จงัหวดัในบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ชลบุรี ปราจีนบุรี และระยอง  มีผลผลิตมนัส าปะหลงัรวมทั้งหมดประมาณ 2.0 ลา้นตนั
ต่อปี หรือเทียบเท่าร้อยละ 6.6 ของผลผลิตมนัส าปะหลงัทั้งประเทศ ซ่ึง BBE มีความยืดหยุ่นในการจดัหามนัส าปะหลงั
ทั้งประเภทมนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้นจากเครือข่ายเกษตรกรชาวไร่มนัส าปะหลงัและผูค้า้มนัส าปะหลงั
หลายราย นอกจากน้ีโรงงานเอทานอลของ BBE เป็นระบบ Multi-feedstock สามารถผลิตเอทานอลได้จากทั้งมัน
ส าปะหลงัสด มนัส าปะหลงัเส้น แป้ง กากน ้ าตาล ตลอดจนน ้ าตาลทรายดิบ ท าให้สามารถปรับตวัเลือกใชว้ตัถุดิบได ้
ตามสภาพตลาด ช่วยลดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ และสามารถด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
ในขณะท่ี BBF มีนโยบายกระจายการจดัซ้ือวตัถุดิบหลกัหรือน ้ามนัปาลม์ (CPO) จากผูข้ายน ้ามนัปาลม์หลายแหล่ง และ
รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงสกดัน ้ ามนัปาล์มมาโดยตลอด รวมทั้งมีการท าสัญญาซ้ือขายน ้ ามันปาล์มดิบล่วงหน้า            
ระยะส้ันไม่เกิน 1 ปีบางส่วน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า BBF จะสามารถจัดหาวตัถุดิบหลักได้เพียงพอตามความต้องการ               
ไบโอดีเซลของตลาด นอกจากน้ี BBF มีการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ โดยใช้นโยบายการ
บริหารปริมาณสินคา้คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ 
 

  (5)     การรักษาประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
ต้นทุนการขนส่งเป็นปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการสร้างก าไรของกลุ่มบริษทัฯ โดย
โรงงานผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และขอนแก่น ซ่ึงอยู่ใกลก้บัคลงัน ้ ามนั
ส าคญัของประเทศ เช่น คลงัน ้ ามนับางปะอิน คลงัน ้ ามนัล าลูกกา คลงัน ้ ามนัสมุทรสาคร คลงัน ้ ามนัสระบุรี คลงัน ้ ามนั
ระยอง และคลงัน ้ามนัขอนแก่น ท าให้กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในการบริหารจดัการค่าขนส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากมีท่ีตั้งของโรงงานในหลายภูมิภาค ท าให้มีความยืดหยุ่นสูงในการส่งสินค้าและสามารถวางแผนการขนส่ง
สินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ส าหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากข้อมูลของกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน พบว่าภาคกลางเป็นบริเวณท่ีมีความตอ้งการใชน้ ้ ามนัดีเซลสูงท่ีสุดในประเทศไทย และเป็น
ท่ีตั้งของคลงัน ้ามนัหลายแห่ง ซ่ึงเป็นลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ท าให้ BBF มีตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการขนส่งผลิตภณัฑต์ ่ากว่า
เม่ือเทียบโรงงานผลิตไบโอดีเซลอื่นๆ 
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(6)  กลุ่มบริษัทฯ มุ่งสู่การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ทีเ่กี่ยวกับผลิตภณัฑ์
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) (“ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ”) 
นอกจากการมุ่งขยายธุรกิจเอทานอลและไบโอดีเซลแลว้ กลุ่มบริษทัฯ ได้ท าการศึกษางานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ อยา่งต่อเน่ือง โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ไดแ้ก่ การ
จดัหาวตัถุดิบ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสามารถผลิตในระดบัอุตสาหกรรม และการท าตลาด
เพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงดงัน้ี 

- ส่วนประกอบชีวภาพในผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Bio-Nutrition Ingredients) 
- ส่วนประกอบชีวภาพในเคร่ืองส าอาง (Biocosmetic Ingredients) 
- ส่วนประกอบชีวภาพในยา (Bio-Pharmaceutical Ingredients) และ 
- วสัดุชีวภาพ/สารออกฤทธ์ิชีวภาพ (Bio-Materials/Bio-Active Ingredients) 

นอกจากน้ีธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงเป็นธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัโมเดล BCG พ.ศ. 2564 – 2569 ของภาครัฐ ท่ีเป็น
กรอบในการพฒันาเศรษฐกิจและพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้งและเป้าหมายการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน โดยกลุ่มบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแตกยอดธุรกิจใหม่และสร้างส่วนต่างก าไรท่ีเพ่ิมขึ้น โดยท่ีผา่นมากลุ่มบริษทัฯ ได้
เขา้ลงทุนในสตาร์ทอพัท่ีมีความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการน าขอ้มูล ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการ
ร่วมทุนมาขยายการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงในประเทศไทยและทวีปเอเชียต่อไป 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2569 กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการจะมีสัดส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่าย (EBITDA) จากธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 50.0 ของก าไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็ตามแผนธุรกิจ อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย
ค านึงถึงสภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ในขณะนั้นประกอบดว้ย 

 
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

บริษทัฯ เกิดจากการควบรวมบริษทั (Amalgamation) ระหว่าง BBH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี BCP ถือหุ้นร้อยละ 100.0 กบั KSLGI 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ี KSL ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัของการร่วมเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-Based) ระหว่าง BCP และ KSL อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมด าเนิน
ธุรกิจผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ตั้งแตปี่ 2547 โดยมีรายละเอียดพฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

2547 ▪ กุมภาพนัธ์ 2547 
- KGI (เดิมช่ือบริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั) จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2547 ดว้ยทุนจดทะเบียน

เร่ิมตน้ 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 บาท โดย KSL ถือหุ้น              
ร้อยละ 100.0 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากกากน ้าตาล น ้าออ้ย และอื่นๆ 

▪  กรกฎาคม 2547 
- KGI เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 159.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 15.9 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 

บาท ส่งผลให้ KGI มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 1.0 ลา้นบาท เป็น 160.0 ลา้นบาท 
2548 ▪     มีนาคม 2548 

- KGI ได้รับอนุมั ติจากส านักงานคณะกรรม การเอทานอลแห่งชาติ  ให้ขยายก าลังการผลิต เอทานอลจาก                     
85,000 ลิตรต่อวนั เป็นไม่เกิน 150,000 ลิตรต่อวนั 
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ปี เหตุการณ์ส าคัญ 
2549 ▪  มกราคม 2549 

- KGI เร่ิมเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชยโ์รงงานน ้าพอง ก าลงัการผลิตรวม 150,000 ลิตรต่อวนั โดยใชก้ากน ้าตาลและน ้าออ้ย
เป็นวตัถุดิบ ทั้งน้ี KGI เป็นหน่ึงในบริษทักลุ่มแรกๆ ท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลิต
แอลกอฮอลเ์พื่อใชผ้สมในน ้ามนัเช้ือเพลิง 

▪ กุมภาพนัธ ์2549 
- KGI ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ. การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (ผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 10) 
- โรงงานน ้ าพองเร่ิมผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์ชิงพาณิชย ์ใช้วตัถุดิบคือน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลและกากหมอ้กรอง             

จากโรงงานน ้าตาล 
2551 ▪ มีนาคม 2551 

- BBF จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 281.5 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 2.815 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.0 บาท โดย BCP ถือหุ้นร้อยละ 70.0 และ UAC ถือหุ้นร้อยละ 30.0 เพื่อ
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล กลีเซอรีน และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

▪ กรกฎาคม 2551 
- KGI เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 450.0 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 45.0 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 10.0 บาท ส่งผลให้ KGI มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 450.0 ลา้นบาท เป็น 610.0 ลา้นบาท 
2552 ▪ ธนัวาคม 2552 

- BBF เร่ิมเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชยโ์รงงานผลิตไบโอดีเซลท่ีอ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ก าลงัการผลิต
รวม 347,000 ลิตรต่อวนั และมีกลีเซอรีนเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้38,000 กิโลกรัมต่อวนั โดยใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบเป็น
วตัถุดิบหลกั 

2554 ▪ กุมภาพนัธ ์2554 
- BCP เขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ UBE จ านวน 583,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.3 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ทั้งน้ี UBE 

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลโดยใช้มนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้นเป็นวตัถุดิบ ก าลงัการผลิตรวม 
400,000 ลิตรต่อวนั โดยโรงงานตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี นอกจากน้ี UBE ยงัถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน
บริษทัย่อยอีก 3 บริษทั ได้แก่ (1) บริษทั อุบลเกษตรพลงังาน จ ากัด ("UAE") ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแป้งมัน
ส าปะหลงั (2) บริษทั อุบลไบโอก๊าซ จ ากดั ("UBG") ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้า และ  
(3) บริษทั เอน็พี ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ("NPE") ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้า 

▪  ธนัวาคม 2554 
- KGI เร่ิมเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชยโ์รงงานบ่อพลอย ก าลงัการผลิตรวม 200,000 ลิตรต่อวนั โดยใชก้ากน ้าตาลและน ้าออ้ย

เป็นวตัถุดิบ 
- โรงงานบ่อพลอยเร่ิมผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์ชิงพาณิชย ์ใชว้ตัถุดิบคือน ้ากากส่าหลงัผา่นกระบวนการผลิตเอทานอลและกากหมอ้

กรองจากโรงงานน ้าตาล 
2555 ▪ กุมภาพนัธ ์2555 

- โรงงานบ่อพลอยน าน ้ ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาหมกัให้ได้ก๊าซชีวภาพเพื่อขายให้แก่โรงไฟฟ้าน ้ าตาล
ขอนแก่น 

▪ พฤศจิกายน 2555 
- BBF ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 
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2556 ▪ กุมภาพนัธ ์2556 
- โรงงานน ้ าพองน าน ้ ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเพ่ือขายให้แก่โรงไฟฟ้าน ้ าตาล
ขอนแก่น 

- BBF ปรับปรุงกระบวนการผลิต (De-Bottleneck) ส่งผลให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลมีก าลงัการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น                        
360,000 ลิตรต่อวนั 

2557 ▪  กรกฎาคม 2557 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BBF คร้ังท่ี 4/2557 มีมติอนุมติัการลงทุนโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งท่ี 2 ก าลงัการผลิต 

520,000 ลิตรต่อวนั และมีหน่วยเปล่ียนกรดไขมันจากการกลัน่น ้ ามนัปาลม์ (PFAD) ให้เป็นไบโอดีเซล ก าลงัการผลิต 
55,000 ลิตรต่อวนั 

2558 ▪  กรกฎาคม 2558 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BBF คร้ังท่ี 4/2558 มีมติอนุมติัการลงทุนก่อสร้างโรงงานตน้แบบ (Pilot Plant) ส าหรับ

การผลิตพาราฟินเพื่อใชเ้ป็นวสัดุส าหรับแลกเปล่ียนความร้อน (Phase Change Materials (PCMs)) 
2559 ▪ พฤษภาคม 2559 

- BBE จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 0.01 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.0 บาท โดย BCP ถือหุ้นร้อยละ 85.0 ตามสัญญาร่วมลงทุนระหว่าง BCP 
และสีมา (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาร่วมทุนในส่วนท่ี 2.2.8 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน หัวขอ้ 8.1.5 
สัญญาร่วมทุน) 

- BBE เขา้ท าสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นกบัสีมา เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีใช้ในการผลิตและจ าหน่ายเอทานอล รวมถึงรับ
โอนใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งจากสีมา 

▪ มิถุนายน 2559 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั KGI คร้ังท่ี 7/2559 มีมติอนุมติัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตปุ๋ ยชีวภาพ

ให้แก่บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั ("KMS") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี KSL ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
▪   กรกฎาคม 2559 
- โรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งท่ี 2 ของ BBF เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเชิงพาณิชย ์มีขนาดก าลงัการผลิต 520,000 

ลิตรต่อวนั ส่งผลให้ BBF มีก าลงัการผลิตรวมทั้ง 2 แห่ง 930,000 ลิตรต่อวนั 
- BBE เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 499.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4.99 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.0 

บาท ส่งผลให้ BBE มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 1.0 ลา้นบาท เป็น 500.0 ลา้นบาท 
▪ ตุลาคม 2559 
- BBE กลบัมาเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชยโ์รงงานผลิตเอทานอลท่ีอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ก าลงัการผลิตรวม 150,000 ลิตรต่อวนั โดยใชม้นัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้นเป็นวตัถุดิบ ภายหลงัรับ
โอนสินทรัพยจ์ากสีมาแลว้เสร็จ 

- BBE ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 10 
- ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ของ KGI เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั

เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น KGI และอนุมติัแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ KGI ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า KGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพยฯ์”) ทั้งน้ี KGI ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 
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2560 ▪ มิถุนายน 2560 
- BCP จ าหน่ายเงินลงทุนใน BBE BBF และ UBE ส าหรับหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 85.0 ร้อยละ 70.0 และร้อยละ 21.3 

ให้แก่ BBH ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ี  BCP ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ                
(Bio-Based) ของ BCP 

▪   กรกฎาคม 2560 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BCP คร้ังท่ี 11/2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั KSL คร้ังท่ี 6/2559-2560 เม่ือ

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัการควบรวมบริษทั (Amalgamation) ระหว่าง BBH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี BCP ถือหุ้น
ร้อยละ 100.0 และ KSLGI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี KSL ถือหุ้นร้อยละ 100.0 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั KSL คร้ังท่ี 6/2559-2560 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัยกเลิกแผนการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ KGI ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า KGI เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เน่ืองจาก KSL และ BCP ไดบ้รรลุขอ้ตกลงและเขา้ท าสัญญาควบรวมกิจการและสัญญาผูถื้อหุ้น ตามแผน
ความตกลงการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพ (Bio-Based) ระหว่าง BCP กบั KSL 

- KSL จ าหน่ายเงินลงทุนใน KGI ส าหรับหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ให้แก่ KSLGI ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี KSL ถือ
หุ้นร้อยละ 100.0 ตามแผนการควบรวมกิจการ 

▪ ตุลาคม 2560 
- บริษทัฯ เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนควบรวมบริษทั (Amalgamation) ระหว่าง BBH และ KSLGI เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 

2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 2,532.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 253.2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10.0 บาท โดยมี BCP และ KSL เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 ตามล าดบั 

2561 ▪  เมษายน 2561 
- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของ UBE เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั

เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรก (IPO) 

- ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของ BCP เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษทัย่อยของ BBGI (ESOP) 
ทั้งน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี  ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของ BBGI เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติดงัน้ี 
I. อนุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

II. เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษทัฯ จากเดิมหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 5.0 บาท ส่งผลให้
จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจาก 253.2 ลา้นหุ้น เป็น 506.4 ลา้นหุ้น 

III. เพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวนไม่เกิน 1,083.0 ลา้นบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจาก 2,532.0 ลา้นบาท เป็น 
3,615.0 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 216.6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.0 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

IV. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 216.6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 5.0 บาท เพือ่เสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเสนอขายให้แก่ (I) ผูถื้อหุ้นของ BCP และ 
KSL เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร (II) ประชาชนทัว่ไป และ (III) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ (ESOP) โดยให้สอดคลอ้งกบัมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของ 
BCP เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561  
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▪ มิถุนายน 2561 
- UBE ยกเลิกการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
▪ กรกฎาคม 2561 
- ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของ BBGI เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงสัดส่วนย่อย

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ดงัน้ี (I) ผูถื้อหุ้น
ของ BCP และ KSL เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรไม่เกินร้อยละ 25.0 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 
(II) ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ESOP) ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 75.0 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี ทั้งน้ี จ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของ บริษทัฯ (ESOP) จะเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
ของ BCP เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

2562 ▪   มกราคม 2562 
- โรงงาน KGI สาขาบ่อพลอย ขยายก าลงัการผลิต จาก 200,000 ลิตรต่อวนั เป็น 300,000 ลิตรต่อวนั 
▪    เมษายน 2562 
- บริษทัฯ ชะลอการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เน่ืองจากสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ            

ไม่เอ้ืออ านวย 
▪  กรกฎาคม 2562 
-  BBF ไดป้รับปรุงกระบวนการผลิต (De-Bottleneck) ส่งผลให้มีก าลงัการผลิตไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นจาก 930,000 ลิตร          

ต่อวนั เป็น 1,000,000 ลิตรต่อวนั 
2563 ▪ มีนาคม 2563 

- BUP จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 50.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 5.0 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 บาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการดา้น
สาธารณูปโภคและพลังงาน ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้ ากากส่าจากโรงงานเอทานอล 
เพื่อจ าหน่ายก๊าซชีวภาพให้กบัโรงงานเอทานอลของ KGI ท่ี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

▪   เมษายน 2563 
- บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นบุริมสิทธ์ิท่ีแปลงสภาพไดข้อง Manus ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วน

ร้อยละ 5.8 โดย Manus ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงและมีความเช่ียวชาญหลากหลายในผลิตภณัฑ์
ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) 

▪  สิงหาคม 2563 
- บริษทัฯ จดัตั้งบริษทั วิน อินกรีเดียนส์ จ ากดั (WIN) เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1.0 ลา้นบาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 บาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 เพื่อลงทุน
ผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูง  

▪   พฤศจิกายน 2563 
- WIN เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 319.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 32.0 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 

บาท โดย BBGI ถือหุ้นร้อยละ 51.0 และ Manus ถือหุ้นร้อยละ 49.0 ส่งผลให้ WIN มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 1.0 
ลา้นบาท เป็น 320.0 ลา้นบาท (ช าระแลว้ 80.0 ลา้นบาท) 
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▪ ธนัวาคม 2563 
- UBE มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ NPE จาก 70.0 ลา้นบาท เป็น 1,440.0 

ลา้นบาท เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นทั้งหมดจาก UBG และท าการช าระบญัชีเลิกบริษทั และซ้ือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแป้งมนั
ส าปะหลงัทั้งหมดจาก UAE และแกไ้ขช่ือ NPE เป็น บริษทั อุบล ซนัฟลาวเวอร์ จ ากดั (UBS) เพื่อผลิตและจ าหน่ายแป้ง
มนัส าปะหลงัทั้งเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรมภายใตต้ราสินคา้ “ดอกทานตะวนั” และผลิตจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ
และกระแสไฟฟ้า  ในส่วนของ UAE มีการจ าหน่ายธุรกิจหญา้เนเปียร์และขายท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเอทานอลให้กบั 
UBE และเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น บริษัท อุบลไบโอเกษตร จ ากัด (UBA) โดยจะประกอบธุรกิจบริหารจัดการท่ีดิน         
เทรดดิ้งและเกษตรอินทรีย ์

2564 ▪   มกราคม 2564 
- บริษทัฯ ร่วมกบับริษทั ไบโอม จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัวิจยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีด าเนินธุรกิจบนฐาน

องคค์วามรู้ของนกัวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภายใตก้าร บ่มเพาะจาก CU innovation hub และ
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนาม ในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ
ผลิต “ผลิตภณัฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์” ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีมีคุณสมบติัในการท าลายโครงสร้าง
ทางเคมีของสารพิษฆ่าแมลงท่ีตกคา้งในผกัและผลไม ้ 

▪  กุมภาพนัธ์ 2564 
- บริษทัฯ และบริษทั ไบโอม จ ากดั ไดล้งนามในขอ้เสนอเพื่อการลงทุน (Term Sheet) เพื่อร่วมกนัพฒันาสินคา้ตวัอย่าง 

ตลอดจน Marketing strategy เพื่อด าเนินการจ าหน่ายเชิงพาณิชยต์่อไป 
▪  มีนาคม 2564 
- BUP ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50.0 ลา้นบาท เป็น 100.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10.0 ลา้นหุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 บาท เพือ่ใชส้ าหรับลงทุนก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 3 เมกะวตัตแ์ละไอน ้ าขนาด 20 
ตนัต่อชัว่โมง เพ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้าให้กบัโรงงานเอทานอลของ KGI ท่ี อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

▪ เมษายน 2564 
- เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 บริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียน Astaxanthin Ingredients ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ี

ส่งเสริมสุขภาพและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านร้ิวรอยและบ ารุงผิว กับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อการจ าหน่ายในประเทศไทย และวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัฯ ได้ลงนาม
สัญญากบับริษทั เคมีโก ้อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั เพื่อให้สิทธ์ิในการดูแลจดัจ าหน่าย Astaxanthin Ingredients ใน
ประเทศไทย 

- WIN ไดรั้บใบส าคญัการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) ส าหรับ Neotame ซ่ึงเป็นสารให้ความหวานชนิดหน่ึง 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน เพื่อการจ าหน่ายในประเทศไทย และอยู่ระหว่างการเตรียมการน าสารให้ความหวานอื่นๆ ขอ
อนุญาตขึ้นทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย เพื่อการน าเขา้และจ าหน่ายเชิง
พาณิชย ์ 

- เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 UBE ได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีจ านวนหุ้นเสนอขาย จ านวนไม่เกิน 
1,370,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,174,286,000 หุ้น และหุ้น
สามญัเดิมจ านวนไม่เกิน 195,714,000 ห้น โดยมีหุ้นสามญัเดิมท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ร่วมเสนอขายในคร้ังน้ี จ านวนไม่เกิน 
97,857,000 หุ้น  
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▪  พฤษภาคม 2564 
- บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีมูลค่าการออกและเสนอขายรวม 

1,300.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 ซ่ึงเป็นหุ้นกูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัอายุ 1 ปี 6 เดือน ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2565 จ านวน 500.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.53 ต่อปี และหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 ซ่ึงเป็นหุ้นกูช้นิด
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัอายุ 3 ปี  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 จ านวน 800.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อย
ละ 3.30 ต่อปี 

▪   มิถุนายน 2564 
- บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน าเขา้และจ าหน่าย Astaxanthin Ingredients ในประเทศไทยในรูปแบบ Business-to-Business (B2B) 
- WIN แต่ งตั้ งผู ้จัดจ าห น่ ายสารให้ความหวาน  ใน  5 ประเทศ ได้แก่  ไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนี เซีย                        

และฟิลิปปินส์ 

▪ กนัยายน 2564 

-  เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2564 BBGI เร่ิมมีการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ล้างมือเกรดเภสัชกรรมท่ีได้รับการรับรอง GMP 
HACCP เพื่อท าตลาด B2C  (จากเดิมจ าหน่ายเฉพาะ B2B) และเร่ิมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารภายใตแ้บรนด์ B 
Nature Plus โดยผลิตภณัฑ์แรกท่ีจ าหน่ายคือ  ASTA-IMMU ซ่ึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ บ ารุงผิวพรรณ สกัดจาก
สาหร่ายสีแดง (Astaxanthin)  ผา่นช่องทาง Facebook : @BNaturePlus และ Line@ official : @BNaturePlus  

- UBE ไดท้  าการออกเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยบริษทัฯ ไดน้ าหุ้นสามญัของ UBE               
ท่ีบริษทัฯ ถืออยู ่จ านวน 97.86 ลา้นหุ้น มาเสนอขายใน IPO คร้ังน้ีดว้ย ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มี
สัดส่วนการถือหุ้นใน UBE ลดลงจากร้อยละ 21.28 เหลือร้อยละ 12.39 

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน             

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เพ่ือใชเ้ป็นเงินลงทนุส าหรับปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพของกลุ่มบริษทัฯ  

380.00 ภายในปี 2565 

2. เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุส าหรับการขยายธุรกิจ และการลงทุน
ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูง (HVP) ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) 
ของกลุ่มบริษทัฯ 

2,000.00 ภายในปี 2569 

3. เพ่ือใชช้ าระคืนเงินกูยื้มให้แก่สถาบนัการเงิน และช าระคืน            
หุ้นกูข้องกลุ่มบริษทัฯ 

1,300.00 ภายในปี 2567 

4. เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 770.98 - 

รวมทั้งส้ิน 4,450.98  
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1.2    ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1.2.1   โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ 

   รายได้หลกัจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล ธุรกิจ                
ผลิตและจ าหน่ายไบโอดี เซล และรายได้อื่น  โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 ถึงปี  2564                            
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายได้ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขาย       
1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล(1) 4,137.82  41.13 4,427.95 35.09 4,610.79 32.63 
2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล(2) 5,875.14  58.40 8,142.69 64.52 9,481.73 67.09 
3. ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีม ี
    มูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

- - - - 2.42 0.02 

รวมรายได้จากการขาย 10,012.95  99.54 12,570.64 99.61 14,094.94 99.74 
2. รายไดด้อกเบ้ีย 0.80  0.01 1.41 0.01 2.26 0.02 
3. รายไดอ้ื่น(3) 45.97  0.46 47.88 0.38 34.75 0.25 

รวมรายได้ 10,059.72  100.00 12,619.92 100.00 14,131.95 100.00 
 
หมายเหตุ:   

(1) รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเอทานอลเกรดเช้ือเพลิงเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเอทานอลเกรดเภสัช
กรรม และรายไดจ้ากการขายก๊าซชีวภาพ 
 (2) รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไบโอดีเซลท่ีผลิตเอง  รายไดจ้ากการจดัหาและจ าหน่ายไบโอดีเซล 
รายไดจ้ากการรับจา้งกลัน่ไบโอดีเซล และรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพ์ลอยไดแ้ละผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป เช่น กลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เป็นตน้ 
 (3) รายไดอ้ื่น โดยหลกัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายกากน ้าตาลและน ้าตาลทรายดิบ เป็นตน้ 

 

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบ (1) ธุรกิจหลกัคือธุรกิจผลิตและจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) ประเภทผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ไดแ้ก่ เอทานอล ไบโอ
ดีเซล และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้และ (2) ธุรกิจอื่นคือธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) 
ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง (“ธุรกิจผลิตภณัฑ์
ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ”) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอ
ทานอล และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล โดยมีโรงงานผลิตเอทานอล ก าลังการผลิตรวม 600,000 ลิตรต่อวนั และ
โรงงานผลิตไบโอดีเซล ก าลงัการผลิตรวม 1,000,000 ลิตรต่อวนั หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น ส าหรับ
เอทานอล 577,500 ลิตรต่อวนั และส าหรับไบโอดีเซล 700,000 ลิตรต่อวนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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บริษัท 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ที่ตั้ง 
ก าลัง 

การผลิต  
(ลิตรต่อวนั) 

ก าลังการผลิต
ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น  
(ลิตรต่อวนั) 

วัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

บริษทัยอ่ย 

1. KGI(1) 
- โรงงานน ้าพอง 1  

100.0 อ. น ้าพอง  
จ. ขอนแก่น 

150,000 
 

150,000 กากน ้าตาล(2) เอทานอลเกรด
เช้ือเพลิง 

และก๊าซชีวภาพ 

- โรงงานบ่อพลอย อ. บ่อพลอย  
จ. กาญจนบุรี 

300,000 300,000 กากน ้าตาล(2) เอทานอลเกรด
เช้ือเพลิง  
เกรด ENA  

และก๊าซชีวภาพ 

2. BBE 85.0 อ. พนมสารคาม 
และ 

อ. สนามชยัเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา 

150,000 127,500 มนัส าปะหลงั
(2) 

เอทานอลเกรด
เช้ือเพลิง 

หมายเหตุ:   
(1) KGI อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล (โรงงานน ้ าพอง 2) ท่ีจังหวดัขอนแก่น โดยมีก าลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวนั และคาดว่าจะสามารถ                           
เปิดด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดเ้ต็มก าลงัการผลิตในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2566 (โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการในส่วนท่ี 2.2.6 โครงการในอนาคต) 
 (2) โรงงานของ KGI และ BBE ทั้ง 3 แห่ง สามารถใช้น ้ าตาลทรายดิบเป็นวตุัดิบในการผลิตเอทานอลได้ แต่ไม่ใช่วตัถุดิบหลัก โดยใช้เมื่อวตัถุดิบหลักมีราคาสู ง                     
หรือปริมาณไม่เพียงพอ ทั้งน้ีบริษทัฯ มีการใชน้ ้าตาลทรายดิบในปริมาณมากเฉพาะปี 2563 โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 36 ของตน้ทุนวตัถุดิบเอทานอลทั้งหมด 
 

บริษทั 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ที่ตั้ง 
ก าลังการผลิต  
(ลิตรต่อวนั) 

ก าลังการผลิต
ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น  
(ลิตรต่อวนั) 

วัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

บริษทัยอ่ย 
1. BBF 

- โรงงานบางจาก 
ไบโอฟูเอล 1 
(“โรงงาน BBF1” 
หรือ “BBF1”)  

70.0 อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยธุยา 

410,000 287,000 น ้ามนัปาลม์ดิบ 
(“Crude Palm Oil” 
หรือ “CPO”)  
ไขปาลม์สเตียริน 
(“Refined Palm 
Stearin” หรือ “RPS”) 
และกรดไขมนัจาก
การกลัน่น ้ามนัปาลม์ 
(“Palm Fatty Acid 
Distillate” หรือ 
“PFAD”)  

ไบโอดีเซล 
และ 
กลีเซอรีนดิบ 

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

590,000 413,000 ไบโอดีเซล 
และ 
กลีเซอรีนดิบ 

- โรงงานผลิต        
กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 

80 ตนั 56 ตนั กลีเซอรีนดิบท่ีไดจ้าก
กระบวนการผลิต         
ไบโอดีเซล 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้ งเป็นบริษัทจ ากัดเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และได้แปรสภาพเป็นบริษัท                   
มหาชนจ ากัด เม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,615,000,000 บาท และมีทุนช าระแล้ว                
จ านวน 2,532,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,446,000,000 ล้านหุ้นมูลค่าท่ี               
ตราไวหุ้้นละ 2.50 บาท บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจดา้นพลงังานชีวภาพ 

 

ลกัษณะและรูปแบบผลติภัณฑ์ 
1.ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตไดเ้ป็นแอลกอฮอล์ท่ีเกิดจากการ
หมกักากน ้าตาลหรือพืชจ าพวกแป้ง มีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีคุณสมบติัติดไฟง่าย และสามารถละลายไดท้ั้งในน ้ า
และสารละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามเกรดของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่ง
ผลิตภณัฑเ์อทานอลออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
- เอทานอลเกรดเช้ือเพลิง (Fuel Alcohol) ซ่ึงมีความเขม้ขน้ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ใชใ้นการผลิตเช้ือเพลิงโดยสามารถ

ใชเ้ป็นสารเพ่ิมค่าออกเทนในน ้ามนั และเม่ือผสมกบัน ้ามนัเบนซิน จะเรียกว่า น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
- เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) เป็นแอลกอฮอลท่ี์ไม่สามารถใชรั้บประทานไดโ้ดยตรง ส่วนใหญ่จะ

น าไปใชต้่อในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม การแพทย ์และเส้นใย เป็นตน้ 
- เอทานอลเกรดเภสัชกรรม (Portable Alcohol หรือ ENA – Extra Nuetral Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ท่ีสามารถใช้

รับประทานไดโ้ดยตรง ส่วนใหญ่จะน าไปใชใ้นการผลิตเคร่ืองส าอาง สุรา และยา  

ทั้งน้ี บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตเอทานอลท่ีมีความบริสุทธ์ิของแอลกอฮอล์                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ส าหรับน าไปใชผ้สมกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง  โดยจะตอ้งท าการแปลง
สภาพเอทานอลดว้ยการผสมกบัน ้ามนัเบนซินตามวิธีการท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด ก่อนออกจากโรงงานและจ าหน่ายให้แก่                        
ผูป้ระกอบกิจการจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงเท่านั้น  และไดรั้บอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้จ าหน่าย                
เอทานอลเกรดเภสัชกรรมส าหรับน าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  เพื่อบรรเทาสถานการณ์ระบาด                        
ของไวรัส COVID-19 โดยไดรั้บสิทธิเสียภาษีในอตัราศูนย ์ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

   1.2 กระบวนการผลิต 
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทแป้งและน ้ าตาล เช่น กากน ้ าตาล น ้ าอ้อย                            
น ้าตาลทรายดิบ มนัส าปะหลงั และขา้วโพด โดยกระบวนการผลิตเอทานอลของ KGI ซ่ึงใชก้ากน ้าตาลเป็นวตัถุดิบหลกัและ
ของ BBE ซ่ึงใชม้นัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบหลกั ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอนคือ  

(1) กระบวนการเตรียมวตัถุดิบส าหรับการผลิตเอทานอล  
(2) กระบวนการหมกั   
(3) กระบวนการกลัน่ และ  
(4) กระบวนการแยกน ้า  

โดยกระบวนการผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบทั้ง 2 ประเภท จะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัเฉพาะกระบวนการเตรียมวตัถุดิบ 
ซ่ึงรายละเอียดกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(1) การเตรียมวัตถุดิบส าหรับการผลิตเอทานอล 
การเตรียมวตัถุดิบส าหรับการผลิตเอทานอลของ KGI 
 กากน ้าตาล หรือโมลาส และน ้าตาลทรายดิบ เป็นวตัถุดิบท่ีมีความเขม้ขน้สูง ดงันั้นก่อนท่ีจะเขา้กระบวนการเตรียม
วตัถุดิบ กากน ้ าตาลและน ้าตาลทรายดิบจะถูกตรวจวดัปริมาณความหวานเฉล่ีย โดยใชวิ้ธีวดัท่ีไดม้าตรฐานและเป็น
ท่ียอมรับ โดยทัว่ไป เน่ืองจากปริมาณความหวานจะมีผลต่อการเกิดเอทานอลในกระบวนการหมกั โดยกากน ้ าตาล
จะถูกน าไปพกัไวใ้นถงัเก็บกากน ้าตาลและถูกปรับสภาพให้เจือจางดว้ยน ้ า เพื่อให้มีความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมต่อการ
ท างานของยีสตใ์นกระบวนการหมกั   
การเตรียมวตัถุดิบส าหรับการผลิตเอทานอลของ BBE 
มนัส าปะหลงัท่ีน ามาใชผ้ลิตเอทานอล สามารถใชไ้ดท้ั้งมนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้น โดยในกระบวนการ   

               น้ีจะเปล่ียนมนัส าปะหลงั ให้อยูใ่นรูปของน ้าตาลกลูโคส โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• บดหรือลดขนาดมนัส าปะหลงัดว้ยเคร่ืองสับ ในกรณีของมนัส าปะหลงัสด จะถูกลา้งน ้าและส่งเขา้เคร่ืองสับมนั

ส าปะหลงัสด (Slurry Preparation) ส่วนในกรณีของมนัส าปะหลงัเส้น จะส่งเขา้เคร่ืองสับมนัส าปะหลงัเส้น 
(Milling Plant) 

• เติมน ้าในมนัส าปะหลงับดท่ีผา่นการลดขนาดดว้ยเคร่ืองสับ เพื่อให้กลายเป็นน ้าแป้ง  
• เติมเอนไซมแ์ละควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเอนไซม ์โดยเอนไซม ์            

จะยอ่ยน ้าแป้งให้กลายเป็นน ้าตาลก่อนเขา้สู่กระบวนการหมกั   
นอกจากน้ี โรงงานของ BBE ไดมี้การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถใชก้ากน ้ าตาลและน ้ าตาลทรายดิบ
ไดบ้างส่วนเช่นกนั โดยมีกระบวนการเตรียมวตัถุดิบเหมือนกบั KGI  

(2) กระบวนการหมัก 
กากน ้ าตาลท่ีผ่านการเจือจางและน ้ าตาลท่ีไดจ้ากกระบวนการเปล่ียนมนัส าปะหลงัเป็นน ้ าตาลจะถูกน าสู่ถงัหมัก
พร้อมกบัยีสต์ท่ีถูกจดัเตรียมไว ้โดยมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  เพื่อให้ยีสต์ท าหน้าท่ีเปล่ียน
น ้าตาลให ้เป็นแอลกอฮอล ์ซ่ึงผลพลอยไดข้องกระบวนการหมกัคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละความร้อน 

ส าหรับโรงงานผลิตเอทานอลของ KGI และ BBE สามารถท ากระบวนการหมักได้ทั้ งการหมักแบบต่อเน่ือง 
(Continuous Fermentation) และการหมักแบบเป็นรอบ (Batch Fermentation) ทั้ งน้ีโรงงานของ KGI และ BBE 
เลือกใชก้ระบวนการหมกัแบบเป็นรอบ (Batch Fermentation) หรือการเติมยีสต์และสารอาหารประเภทไนโตรเจน
เขา้ไปในถงัหมกัเพียงคร้ังเดียว เน่ืองจากสามารถควบคุมและจ ากดัความเสียหายจากการติดเช้ือ หรือการกลายพนัธ์ุ
ของยีสต์ในกระบวนการหมกัได้ง่าย โดยเฉล่ียกระบวนการหมกัจะใชเ้วลาประมาณ 30 ชัว่โมงส าหรับกากน ้ าตาล 
และ 60 ชั่วโมงส าหรับน ้ าแป้ง ทั้งน้ีในระหว่างการหมกัจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงน ้ า
หมกัท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอลท่ี์มีความบริสุทธ์ิประมาณร้อยละ 8-12 โดยปริมาตร และ
จะถูกล าเลียงไปยงัถงัพกัเพื่อรอเขา้สู่กระบวนการกลัน่ต่อไป 

(3) กระบวนการกลั่น 
น ้ าหมักจากกระบวนการหมักท่ีมีแอลกอฮอล์ ความบริสุทธ์ิประมาณร้อยละ 8-12 โดยปริมาตร จะถูกส่งเข้า
กระบวนการกลัน่โดยวิธี Multi-Pressure Distillation เพื่อแยกแอลกอฮอลท่ี์อยู่ในน ้ าหมกัออกมาจากสารชนิดอื่นๆ 
โดยอาศยัจุดเดือดท่ีแตกต่างกนัของสารชนิดต่างๆ ในน ้ าหมกั ซ่ึงแอลกอฮอล์ท่ีไดจ้ากการกลัน่จะมีความบริสุทธ์ิ
เพ่ิ มขึ้ น เป็น ร้อยละ 95.5 โดยป ริมาตร ห รือ เรียกแอลกอฮอล์ช นิ ด น้ี ว่าเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม                             
(Industrial Alcohol) ทั้ งน้ีภายหลังจากกระบวนการกลั่นจะเหลือน ้ ากากส่าท่ีสามารถน าไปผลิตก๊าซชีวภาพ                   
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โดยก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมกัจะประกอบไปดว้ยก๊าซท่ีส าคญัคือ ก๊าซมีเทน ซ่ึงจะถูกน าไปบ าบดัดว้ยเคร่ือง                
Bio Scrubbers เพือ่ปรับคุณภาพก่อนน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัหมอ้ไอน ้าหรือจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ 

(4) กระบวนการแยกน ้าและกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ 
กระบวนการแยกน ้า (Dehydration) 
แอลกอฮอลท่ี์มีความบริสุทธ์ิท่ีร้อยละ 95.5 โดยปริมาตร หรือเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) จาก
กระบวนการกลัน่จะถูกล าเลียงไปยงั Molecular Sieve Dehydration เพ่ือแยกน ้ าออกจากแอลกอฮอล ์โดยล าเลียงไอ
ของแอลกอฮอลผ์่าน Molecular Sieve ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีท ามาจากอลูมิเนียมซิลิเกตท่ีมีลกัษณะเป็นผลึก มีรูพรุนสูง และ
มีคุณสมบติัดูดซับโมเลกุลของน ้ าไดดี้ แต่ไม่ดูดซับโมเลกุลแอลกอฮอล์ ดงันั้น Molecular Sieve จะท าการกกัเก็บ              
น ้าไว ้และ ไอของแอลกอฮอลท่ี์ผา่นกระบวนการแยกน ้าแลว้จะถูกควบแน่นให้เป็นของเหลวไดเ้ป็นแอลกอฮอลท่ี์มี
ความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร หรือเอทานอลเกรดเช้ือเพลิง (Fuel Alcohol) จากนั้นจะถูกล าเลียงไปยงัถงั
เก็บเพื่อรอจ าหน่าย ภายหลงัจาก Molecular sieve ดูดซับน ้ าแลว้ สามารถน า Molecular sieve ท่ีผ่านกระบวนการ
แล้วมาแยกน ้ าออกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้ งน้ี Molecular sieve จะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-10 ปี ทั้ งน้ี                    
เอทานอลเกรดเช้ือเพลิง  (Fuel Alcohol) ท่ีได้จากกระบวนการแยกน ้ า จะถูกน าไปแปลงสภาพด้วยการผสมกับ
น ้ ามนัเบนซินตามวิธีการท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด ก่อนออกจากโรงงานและจ าหน่ายให้แก่ผูมี้อาชีพขายน ้ ามัน
เช้ือเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงเท่านั้น   
กระบวนการท าให้บริสุทธ์ิ (Purification) 
ส าหรับโรงงานบ่อพลอยจะมีกระบวนการท าให้เอทานอลมีความบริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น โดยน าแอลกอฮอล์ท่ีมีความ
บริสุทธ์ิท่ีร้อยละ 95.5 โดยปริมาตรจากกระบวนการกลัน่มาก าจดัสารเคมีบางชนิดท่ีจะเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค               
เม่ือมีการบริโภคโดยตรงซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะเป็นเอทานอลเกรดเภสัชกรรม (ENA) ท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 95.5              
โดยปริมาตรขึ้นไป 
 

     1.3 โรงงานผลิตและการบ ารุงรักษา 
(ก) โรงงานผลิต 
โรงงานผลิตเอทนอลท่ีน ้าพองและท่ีบ่อพลอยของ KGI รวมถึงโรงงานผลิตเอทานอลของ BBE ใชเ้ทคโนโลยี 
 การผลิตของบริษทั Praj Industry จากประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นบริษทัที่มีประสบการณ์ในการสร้างโรงงานและสร้าง 
 ระบบผลิตเอทานอล โดยโรงงานน ้าพองและโรงงานบ่อพลอยมีอุปกรณ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ หมอ้ไอน ้า ถงัเพาะเช้ือยีสต ์ 
 ถงัหมกั หอกลัน่ ชุด Molecular Sieve และถงัผลิตก๊าซชีวภาพ ในขณะท่ีโรงงานผลิตเอทานอลของ BBE จะมีเคร่ือง 
 สับมนัส าปะหลงัเส้น (Milling Plant) เคร่ืองสับมนัส าปะหลงัสด (Slurry Preparation) ท่ีใชใ้นกระบวนการเตรียม 
 แป้ง เคร่ืองผสมโมลาสและน ้าตาลทรายดิบ หมอ้ไอน ้าถงัเตรียมเช้ือยีสต ์ถงัหมกั หอกลัน่ และชุด Molecular Sieve  
 ท่ีเป็นอุปกรณ์ส าคญัในกระบวนการผลิตเอทานอล 
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โรงงานน ้าพองของ KGI โรงงานบ่อพลอยของ KGI 
 

 

โรงงานผลิตเอทานอลของ BBE 
                      ปริมาณการผลิตเอทานอลของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับ ปี 2562 2563 และ 2564 มีดงัน้ี 

    (1) โรงงานผลิตเอทานอลของ KGI  

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564(1) 

ก าลงัการผลิตติดตั้งต่อวนั (ลิตร/วนั) 450,000 450,000 450,000 
ปริมาณผลิตจริงต่อปี (ลา้นลิตร/ปี) 147.64 132.64 126.16 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  
(Utilization Rate) 

99.42%(2) 89.32%(2) 84.96%(2) 

หมายเหตุ:  (1) KGI อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล (โรงงานน ้ าพอง 2) ท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดยมีก าลงัการผลิต 200,000 ลิตร            
ต่อวนั และคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดเ้ต็มก าลงัการผลิตในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2566  

 (2) ค านวณจากปริมาณผลิตจริงต่อปีต่อก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปี ซ่ึงก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปีค านวณจากก าลงัการผลิตต่อวนัคูณ   
ดว้ย 330 วนั 
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(2)  โรงงานผลิตเอทานอลของ BBE  

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าลงัการผลิตติดตั้งต่อวนั            
(ลิตร/วนั) 

150,000 150,000 150,000 

ปริมาณผลิตจริงต่อปี (ลา้นลิตร/ปี) 46.84 46.16 48.38 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 
(Utilization Rate) 

94.63%(1) 93.25%(1) 97.74%(1) 

หมายเหตุ:  (1) ค านวณจากปริมาณผลิตจริงต่อปีต่อก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปี ซ่ึงก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปีค านวณ 

จากก าลงัการผลิตต่อวนัคูณดว้ย 330 วนั  
 

(ข)  การบ ารุงรักษา 
โรงงานผลิตเอทานอลท่ีน ้ าพองและท่ีบ่อพลอยของ KGI รวมถึงโรงงานผลิตเอทานอลของ BBE มีการวางแผน
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) โดยก าหนดงบประมาณบ ารุงรักษาล่วงหนา้เป็นรายปี ประกอบไป
ดว้ยการตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัร การท าความสะอาด การเติมสารหล่อล่ืน และการเปล่ียนอะไหล่ตามก าหนดเวลา 
เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงท่ีจะตอ้งหยดุเดินเคร่ืองและเพื่อความ
ปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียงัมีกระบวนการติดตามการท างานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ                        
อยู่ตลอดเวลา ถา้หากเกิดเหตุสุดวิสัยท าให้เคร่ืองจกัรไม่สามารถใชง้านได ้จะมีเจา้หน้าท่ีบ ารุงรักษาเขา้ตรวจสอบ
และวางแผนด าเนินการแกไ้ขทนัทีโดยทัว่ไปโรงงานผลิตเอทานอลของกลุม่บริษทัฯ จะหยดุการด าเนินการผลิตเป็น
ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 30 – 45 วนัต่อปี เพื่อท าความสะอาด ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ และเปล่ียนอะไหล่
เพื่อบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา  

 

    1.4  การจัดหาวัตถุดิบ 
กากน ้าตาล 

โดยทัว่ไปโรงงานผลิตเอทานอลจดัหากากน ้าตาลโดยท าสัญญาล่วงหน้าก่อนเร่ิมปีฤดูกาลผลิตกบัโรงงานน ้ าตาล เพ่ือ
เป็นการลดและบริหารความเส่ียงในการจดัหากากน ้าตาลระหว่างฤดูกาลผลิต ในขณะเดียวกนัโรงงานน ้าตาลก็มีความ
ต้องการท่ีจะระบายกากน ้ าตาลในระหว่างฤดูกาลผลิต ดังนั้ นการท าสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาลล่วงหน้าจึงเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย โรงงานน ้ าพองและโรงงานบ่อพลอย มีการจดัหากากน ้ าตาลส่วนใหญ่จากกลุ่มบริษทั 
KSL โดยการท าสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาลก่อนเร่ิมฤดูกาลผลิตในแต่ละปี ซ่ึงในสัญญาจะระบุรายละเอียด ขั้นตอนใน
การก าหนดปริมาณกากน ้ าตาล และราคาซ้ือขายท่ีอา้งอิงจากราคากากน ้ าตาล ท่ีทางคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล
ทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ค  านวณราคาอ้อยทั้ งประเทศในแต่ละปี ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีกากน ้ าตาลมีคุณภาพ                
ความหวานเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด อาจมีการปรับลดราคาซ้ือขายกากน ้าตาลดงักล่าวตามท่ีคู่สัญญาจะไดต้กลงกนั  

ในกรณีท่ีปริมาณกากน ้าตาลตามสัญญาดงักล่าวไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของโรงงานน ้าพองและโรงงานบ่อพลอย 
KGI อาจจดัซ้ือกากน ้ าตาลจากโรงงานน ้ าตาลอ่ืนของกลุ่มบริษทั KSL และโรงงานน ้ าตาลของบุคคลภายนอกอื่น             
โดยจะเป็นการจดัซ้ือแบบรายคร้ัง (Spot) ทั้งน้ี ในการซ้ือกากน ้ าตาลทุกคร้ัง KGI จะมีการเปรียบเทียบราคาและ
เง่ือนไขอื่นๆ  เช่น คุณภาพกากน ้ าตาล ระยะเวลาการส่งมอบ และตน้ทุนค่าขนส่ง เป็นต้น เพ่ือให้การซ้ือขายเกิด
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ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัฯ สูงสุด การท าสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาลระหว่าง KGI และกลุ่มบริษทั KSL ช่วยให้ KGI 
มัน่ใจไดว่้าจะสามารถจดัหากากน ้ าตาลท่ีมีคุณภาพ และสามารถวางแผนการผลิตเอทานอลไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
เน่ืองจากสามารถคาดการณ์ปริมาณกากน ้ าตาลท่ีคาดว่าจะมีการซ้ือขายกันในแต่ละฤดูกาลผลิตได้ และเน่ืองจาก
โรงงานน ้ าตาลของกลุ่มบริษทั KSL ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีติดกบัหรือบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานน ้าพองและโรงงานบ่อพลอย 
จึงท าให้กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนค่าขนส่งกากน ้าตาลเม่ือเทียบกบัคู่แข่งรายอื่นๆ 

 มนัส าปะหลงั 
โรงงานผลิตเอทานอลของ BBE มีการซ้ือมนัส าปะหลงัสดหรือมนัส าปะหลงัเส้นหนา้โรงงาน โดยจะติดประกาศราคา
รับซ้ือมนัส าปะหลงัสดท่ีปริมาณแป้งในมนัส าปะหลงัร้อยละ 30.0 ไวห้น้าโรงงานของ BBE เม่ือมีผูน้ ามนัส าปะหลงั
สดมาขาย BBE จะท าการสุ่มตรวจวดัปริมาณแป้ง ถา้หากปริมาณแป้งต ่ากว่าร้อยละ 30 ราคารับซ้ือจะถูกปรับลดลง
ตามคุณภาพของวตัถุดิบนอกจากน้ี BBE ยงัมีการท าสัญญาซ้ือขายมนัส าปะหลงัเส้นเป็นแบบรายคร้ัง (Spot) จากผูค้า้
มนัส าปะหลงัเส้น ซ่ึงในสัญญาดงักล่าวจะก าหนดปริมาณการซ้ือขาย คุณภาพ ไดแ้ก่ ปริมาณแป้ง ปริมาณความช้ืน
และปริมาณทรายท่ีปนอยู่ในมนัส าปะหลงั ส่วนราคาซ้ือขายของมันส าปะหลงัเส้นจะเป็นไปตามท่ีผูข้ายและผูซ้ื้อ          
ตกลงกนั  

ทั้งน้ี BBE มีนโยบายเช่าคลงัสินคา้จากภายนอก โดย BBE จะพิจารณาจากท่ีตั้งของคลงัสินคา้ เพื่อความคล่องตวัใน
การขนส่ง ท าให้ BBE สามารถจดัหามันส าปะหลงัเขา้สู่กระบวนการผลิตไดอ้ย่างเพียงพอต่อแผนการผลิตประจ าปี 
นอกจากน้ี BBE ไดจ้ดัให้มีนโยบายส ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมเติม เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนมนัส าปะหลงั
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทัในระยะยาว 

    1.5    พลังงานและสาธารณูปโภค 
ในกระบวนการผลิตเอทานอล พลงังานและสาธารณูปโภคเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อกระบวนการผลิต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทดงัน้ี (1) ไฟฟ้าซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานของเคร่ืองจกัรตลอดกระบวนการผลิต (2) น ้าอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นส่วน
ส าคญัในกระบวนการเตรียมวตัถุดิบและการระบายความร้อนในกระบวนการหมกั และ (3) ไอน ้ าซ่ึงเป็นส่วนส าคญั
ในการควบคุมอุณหภูมิ และให้ความร้อนในกระบวนการหมกัและกระบวนการกลัน่ เน่ืองจากโรงงานน ้ าพองและ
โรงงานบ่อพลอยของ KGI ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั KSL ดงันั้น โรงงานผลิตเอทานอล
ทั้งสองแห่งจึงจดัหาไฟฟ้า น ้ าอุตสาหกรรม และไอน ้ า จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทั KSL เป็นหลกั (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายสาธารณูปโภคในส่วนท่ี 2.2.8 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น หัวขอ้ 8.1.1 สัญญา
จดัหาวตัถุดิบและสาธารณูปโภค  เพื่อใชใ้นการผลิต)ในขณะท่ีโรงงานผลิตเอทานอลของ BBE ซ้ือไฟฟ้ามาจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจดัหาน ้าจากบ่อน ้าดิบผิวดินบนพ้ืนท่ีของ BBE ระบบชลประทานของกรมชลประทาน และบ่อ
น ้ าบาดาล ทั้งน้ี โรงงานผลิตเอทานอลของ BBE สามารถผลิตไอน ้ าใช้ได้เอง จึงไม่มีการจัดซ้ือไอน ้ าจากผูผ้ลิต
ภายนอก 

    1.6   การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เอทานอล 
KGI และ BBE มีการท าสัญญาซ้ือขายเอทานอลแปลงสภาพกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 
หรือผูค้ ้าน ้ ามันรายหลกัของประเทศไทย โดยมี BCP เป็นลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมียอดขายประมาณ 
61.4% ของยอดขายเอทานอลทั้งหมดในปี 2563 เน่ืองจากทางบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงเอทานอลแปลงสภาพ
ระยะยาวกบั BCP (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงเอทานอลแปลงสภาพในส่วนท่ี 2.2.8 
ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น หัวขอ้ 8.1.2 สัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั) โดยทัว่ไป สัญญาซ้ือขายเอทานอล
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แปลงสภาพ อาจระบุราคาจากราคาอ้างอิงท่ีตกลงไวก้ับผูซ้ื้อ หรือราคาคงท่ีเน่ืองจากเป็นการประมูลแข่งขนักับผู ้
จ  าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพรายอื่น ซ่ึงราคาท่ีจะจ าหน่ายให้กบัผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 จะพิจารณาจากหลายปัจจยั 
เช่น ราคาท่ีประกาศโดยส านกันโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) กระทรวงพลงังาน การคาดการณ์ราคาเอทานอล
ของอุตสาหกรรม ตน้ทุนการผลิตเอทานอล และราคาท่ีผูซ้ื้อจะสามารถจดัซ้ือไดใ้นช่วงเวลานั้น โดยเง่ือนไขในสัญญา
ซ้ือขายเอทานอลแปลงสภาพกบัลูกคา้แต่ละรายอาจแตกต่างกนัไป ขึ้นอยูก่บัการตกลงกนักบัลูกคา้แต่ละราย  
โดย KGI และ BBE สามารถส่งมอบเอทานอลไดท้ั้งท่ีหนา้โรงงานผลิตเอทานอล และจุดส่งมอบเอทานอลท่ีผูซ้ื้อเป็น
ผูก้  าหนด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม รถบรรทุกขนส่งจะถูกชั่งน ้ าหนกัทั้งก่อนบรรจุและหลงับรรจุเอทานอลแปลงสภาพ มี
การควบคุมโดยระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ตลอดกระบวนการบรรจุเอทานอลแปลง
สภาพสู่รถบรรทุก และเก็บตวัอย่างเอทานอลท่ีบรรจุลงในรถบรรทุกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ เม่ือบรรจุเสร็จเจา้หน้าท่ี
จากกรมสรรพสามิตจะท าการติดซีลเพื่อท าให้มัน่ใจไดว่้าเอทานอลแปลงสภาพท่ีออกจากโรงงานตอ้งส่งไปยงัลูกคา้ท่ี
เป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 เท่านั้น 
เน่ืองจากโรงงานบ่อพลอยมีหน่วยผลิตเอทานอลเกรดเภสัชกรรม ENA และในปัจจุบันองค์การสุราสามารถว่าจา้ง
เอกชนให้ผลิตเอทานอลเกรด ENA เพื่อน าไปใชผ้ลิตยาและเวชภณัฑ์ส าหรับจ าหน่ายภายในประเทศได ้โดยโรงงาน
บ่อพลอยมีความพร้อมท่ีจะผลิตเอทานอลเกรด ENA เม่ือไดรั้บการว่าจา้งจากองค์การสุรา ทั้งน้ี ในช่วงไตรมาส 2 ปี 
2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 กรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ผูผ้ลิตเอทานอล
สามารถจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรดเภสัชกรรม (ENA) เพ่ือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือและเจล
แอลกอฮอลใ์นการบรรเทาสถานการณ์ดงักล่าว 
ก๊าซชีวภาพ 
ปัจจุบนัโรงงานน ้าพอง จ าหน่ายก๊าซชีวภาพให้แก่ โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี KSL ถือหุ้นร้อยละ 
100.0 เน่ืองจากมีท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั โดยการขนส่งก๊าซชีวภาพไปยงัลูกคา้จะขนส่งผ่านท่อท่ีเช่ือมระหว่าง
โรงงานน ้ าพองและลูกค้า ซ่ึงท่ีผ่านมา KGI ได้ท าสัญญาซ้ือขายกับกลุ่มบริษทั KSL ท่ีราคาคงท่ีตลอดอายุสัญญา 
ในขณะท่ีโรงงานผลิตเอทานอลของ BBE และโรงงานบ่อพลอย น าก๊าซชีวภาพไปเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไอน ้ าเพ่ือ
น ามาใชใ้นกระบวนการผลิตเอทานอล โดยไม่ไดมี้การจ าหน่ายให้กบับุคคลภายนอก  

   1.7     ส่ิงแวดล้อม 
โรงงานน ้าพองและโรงงานบ่อพลอยของ KGI มีการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม และจดัท ารายงานตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด เช่น การตรวจวดัระดับเสียงในบรรยากาศ คุณภาพน ้ าทิ้ง เป็นตน้ ทั้งน้ี ในกระบวนการผลิตของโรงงานน ้ า
พองและโรงงานบ่อพลอยจะเกิด (1) น ้ากากส่าจากกระบวนการผลิตซ่ึงเป็นน ้าท่ีมีความเขม้ขน้ของสารอินทรียสู์ง และ 
(2) กากตะกอน เช่น ตะกอนยีสต ์ตะกอนซัลเฟอร์ และกากตะกอนจากกระบวนการผลิต โดย KGI ไดท้  าสัญญาจะซ้ือ
จะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรจาก KMS เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อใชบ้ริหารจดัการน ้ ากากส่า
และกากของเสียจากกระบวนการผลิตในขณะท่ีน ้ากากส่าภายหลงัจากการผลิตก๊าซชีวภาพของ BBE จะมีค่า Chemical 
Oxygen Demand (“COD”) ท่ีลดลง จนสามารถน าไปบ าบัดแบบชีวเคมี โดยการเติมอากาศลงไปในบ่อผึ่งแบบใช้
ออกซิเจน ซ่ึงเป็นบ่อผึ่งท่ีไดรั้บการออกแบบให้มีลกัษณะต้ืนเพ่ือให้แสงแดดส่องไดท้ัว่ถึงทั้งบ่อ ท าให้จุลินทรียท่ี์อยู่
ภายในบ่อสามารถย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ ากากส่าดว้ยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจน ทั้งน้ีน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดจะน า
กลบัมาใชใ้นกระบวนการลา้งมนัส าปะหลงัสดอีกคร้ัง เพื่อเป็นการลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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      2.ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 
         2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงทดแทนเช้ือเพลิงประเภทดีเซลซ่ึงผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ และถือว่าเป็นพลงังาน
สะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีไบโอดีเซลสามารถผลิตไดจ้ากการน าน ้ ามันจากพืชหรือไขมันสัตว ์เข้าสู่
กระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน่ (Transesterification) โดยท าปฏิกิริยากบัเมทานอลและมีด่าง
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา จะไดผ้ลิตผลเป็นไบโอดีเซลและมีผลิตภณัฑ์พลอยไดเ้ป็นกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ซ่ึง
สามารถน าไปกลัน่เป็นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เพื่อใชเ้ป็นสารตั้งตน้ส าคญัในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสบู่ ยา และ
เคร่ืองส าอาง ทั้ งน้ี บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานให้ประกอบธุรกิจผลิตและ             
จดัจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั รวมถึงขึ้นทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 

        2.2 กระบวนการผลิต 
โดยทัว่ไป ไบโอดีเซลสามารถผลิตไดจ้ากวตัถุดิบหลายประเภท แต่เน่ืองจากประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกปาลม์
น ้ามนัขนาดใหญ่ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ท าให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF เลือกใชน้ ้ ามนัปาลม์ดิบ 
(CPO) เป็นวตัถุดิบหลกั โดยกระบวนการผลิตไบโอดีเซลประกอบด้วย (1) กระบวนการท าน ้ ามนัปาล์มดิบให้
บ ริ สุท ธ์ิขึ้ น  (Pre-treatment) (2) กระบวนการท าป ฏิ กิ ริ ยาทราน ส์ เอส เทอ ริ ฟิ เคชั่น  (Transesterification)                      
(3) กระบวนการท าไบโอดีเซลให้บริสุทธ์ิ (Biodiesel Purification) และ (4) กระบวนการปรับสภาพกลีเซอรีนดิบ  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 



27 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
       บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

       
        

Esterification
BBF1

               
(CPO)                                                 

(RBDPO)

                   98%

            
          80%

            

                

       
         (RPS)

             
(PFAD)

                    

           
           

                 

            
                    

       
-        
-                

             
(PFAD)

Glycerolysis
BBF2

                     
                      

            

                 
         

         
                     

        
            

 1 

 4 

 2  3 

 
 

                   98% 



28 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)                                                  
       บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

(1) กระบวนการท าน ้ามันปาล์มดิบให้บริสุทธิ์ขึน้ (Pre-treatment) 
         กระบวนการผลิตไบโอดีเซล จะจดัเตรียมน ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) ให้มีความบริสุทธ์ิสูงขึ้น โดยน ้ ามนัปาล์มดิบ จะผ่าน

กระบวนการปรับสภาพและก าจดักล่ินโดยดูดซับส่ิงสกปรกท่ีปนในน ้ ามนัปาล์มดิบและเขา้สู่กระบวนการกลัน่แบบ
สุญญากาศ เพื่อแยกกรดไขมนัออกจากน ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) ซ่ึงผลิตภณัฑ์สุดทา้ยท่ีไดรั้บจากกระบวนการน้ีคือน ้ ามนั
ปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ (“Refined Bleached Deodorized Palm Oil” หรือ “RBDPO”) และกรดไขมนัจากการกลัน่น ้ ามนัปาลม์ 
(PFAD) 

(2) กระบวนการท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน (Transesterification) 
กระบวนการท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) คือการน าน ้ ามันปาล์มก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO)               
จากขั้ น ตอน ท่ี  (1) มาท าป ฏิ กิ ริยากับ เมท านอล  (Methanol) โดยมี โซ เดี ยม เม ทิ ล เลท เป็นตัว เร่งป ฏิ กิ ริยา                                 
หลงัจากกระบวนการเสร็จส้ิน จะน าเขา้สู่ถงัพกัเพื่อให้เกิดการแยกชั้นของไบโอดีเซลดิบและผลิตภณัฑ์พลอยได ้หรือ 
กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) หลังจากนั้นจะน าไบโอดีเซลดิบมาผ่านกระบวนการดึงเมทานอลกลับมาใช้ใหม่                                
(Methanol Distillation)  

(3) กระบวนท าไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ (Biodiesel Purification) 
น าไบโอดีเซลดิบท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี (2) มาก าจดัส่ิงเจือปนออก โดยใช้น ้ าท่ีผ่านการปรับสภาพดว้ยกรด ไบโอดีเซลท่ี
ผ่านการก าจดัส่ิงเจือปนจะถูกน าเขา้สู่กระบวนการก าจดัความช้ืนโดยใช้ความร้อนท่ีระบบสุญญากาศ ซ่ึงจะได้ไบโอ
ดีเซลท่ีมีความบริสุทธ์ิมากกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร 

(4) กระบวนการปรับสภาพกลีเซอรีนดิบและกระบวนการกลั่นบริสุทธิ์ 
การปรับสภาพกลีเซอรีนดิบ 
กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จากขั้นตอนท่ี (2) จะถูกน ามาปรับสภาพก่อนการจ าหน่าย
ให้แก่ลูกคา้  
• การเติมกรดในกลีเซอรีนดิบเพื่อดึงไขมนัปนเป้ือนออก ไดเ้ป็นกลีเซอรีนดิบ และกรดไขมนั (Acid Oil)  
• น ากลีเซอรีนมาปรับสภาพ ให้เป็นกลาง (Neutralization) โดยการเติมด่าง และใช้ความร้อนเพื่อท าให้กลีเซอรีนมี
ความบริสุทธ์ิ ไดผ้ลลพัธ์เป็นกลีเซอรีนดิบ ท่ีความบริสุทธ์ิร้อยละ 80  ซ่ึงสามารถจ าหน่ายได ้

กระบวนการกลัน่ใหบ้ริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น 
กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 80.0 จะถูกน ามาท าให้บริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น กลายเป็นกลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ (Refined Glycerin) ท่ี มีความบริสุทธ์ิมากกว่าร้อยละ 99.7 เพื่อจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เคมีภณัฑ ์เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
•  กระบวนการแปลงสภาพกรดไขมนั (Acid Oil) ท่ีปนเป้ือนมากบักลีเซอรีนดิบ โดยปฏิกิริยาซาพอนนิฟิเคชนั 

        (Saponification) หรือการเติมด่างเพื่อแปลงสภาพกรดไขมนัให้กลายเป็นสบู่ (Soap)  
•   การระเหยน ้าออกจากกลีเซอรีนดิบ โดยการใชค้วามร้อน  
- กระบวนการกลัน่กลีเซอรีนดิบ เพื่อให้ไดก้ลีเซอรีนบริสุทธ์ิ โดยให้ความร้อนท่ีระบบสุญญากาศไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์

และผลพลอยได ้3 ชนิด ไดแ้ก่ กลีเซอรีนสีเหลือง (Second Grade Glycerin) กลีเซอรีนพิตช์ (Glycerin Pitch)และ
ผลิตภณัฑก์ลีเซอรีนบริสุทธ์ิ  

- กลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีกลัน่เสร็จสมบูรณ์ จะน าเขา้สู่กระบวนการกลัน่รอบสองท่ี Deodorizer และท าการลดอุณหภูมิ 
    ลงเพื่อให้กลีเซอรีนท่ีกลัน่ได ้มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมแก่กระบวนการฟอกสี (Bleaching) 
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• กระบวนการฟอกสีกลีเซอรีน ดว้ยผงถ่านกมัมนัต์ (Activated Carbon) ท าเพื่อปรับปรุงคุณภาพค่าสี (Color) ของ             
กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ กลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีผ่านการฟอกสีจะส่งมาเก็บไวท่ี้ถงัเก็บกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเพือ่ทดสอบคุณภาพ
ก่อนน าไปโหลดจ่าย หากคุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด กลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีสามารถจ าหน่าย
ได ้หากคุณภาพท่ีไดไ้ม่ถึงเกณฑจ์ะส่งไปยงัถงัเก็บกลีเซอรีนดิบและน าเขา้สู่กระบวนการกลัน่ใหม่ 

    2.3     โรงงานผลิตและการบ ารุงรักษา 
(ก) โรงงานผลิต 
 โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตชั้นน า จากบริษทั Desmet Ballestra ท่ีเป็นบริษทัระดบั  
 สากล จากประเทศอิตาลี โดยมีอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีส าคญัดงัน้ี 
• หอกลัน่น ้ามนัปาลม์ดิบ 
• เคร่ืองปฏิกรณ์ (Reactor) ส าหรับเปล่ียนน ้ามนัปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO) ให้เป็นไบโอดีเซล 
• หอกลัน่ไบโอดีเซลให้บริสุทธ์ิ (Methyl Ester Drying Column) 
• หอกลัน่เมทานอลเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Methanol Recovery) 
• หอกลัน่กลีเซอรีน (Glycerin Distillation Column) 
• โรงงานผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 

  

โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF 1 โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF 2 
 

 

 

 

 

 

โรงงานกลีเซอรีนบริสุทธิ ์
 
 



30 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)                                                  
       บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

            ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล ของ BBF ส าหรับปี 2562 2563 และ 2564 มีดงัน้ี 

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าลงัการผลิตติดตั้งต่อวนั (ลิตร/วนั) 930,000 1,000,000 1,000,000 

ปริมาณผลิตจริงต่อปี (ลา้นลิตร/ปี) 299.38 258.02 238.60 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (Utilization Rate) 97.55%(1) 78.19%(2) 72.31%(2) 
         หมายเหตุ: (1) ค านวณจากปริมาณผลิตจริงต่อปีต่อก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปี ซ่ึงก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปีค านวณจากก าลงัการผลิตต่อวนัคูณดว้ย 330 วนั  
 (2) ค านวณจากปริมาณผลิตจริงต่อปีต่อก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปี ซ่ึงก าลงัการผลิตติดตั้งทั้งปีค านวณจากก าลงัการผลิตต่อวนัคูณดว้ย 330 วนั  

โดย Utilization Rate ลดลงเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบั 
ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลในส่วนท่ี 2.4.16 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ) 

 

(ข)    การบ ารุงรักษา 
โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF มีการวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยก าหนด
งบประมาณบ ารุงรักษาล่วงหน้าเป็นรายปี ประกอบไปด้วยการตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัร การท าความสะอาด 
การเติมสารหล่อล่ืน และการเปล่ียนอะไหล่ตามก าหนดเวลา เพื่อช่วยให้อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่างๆ สามารถ
ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงท่ีจะตอ้งหยดุการผลิตและเพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน โดยทัว่ไป
โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF จะหยุดการด าเนินการผลิตเป็นระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 30 วนัต่อปี เพื่อท า
การบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ โดยท่ีผา่นมาโรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF ยงัไมเ่คยประสบปัญหาท่ีตอ้งเปล่ียน
เคร่ืองจกัรช้ินส าคญัหรือซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 

 

     2.4  การจัดหาวัตถุดิบ 
(ก)   น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) 

BBF ใชน้ ้ ามนัปาล์มดิบ (CPO) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไบโอดีเซล โดยจะจดัซ้ือน ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) ท่ีมี
คุณภาพตามท่ีก าหนดและราคาท่ีแข่งขนัได ้จากโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบโดยภาคเอกชนและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึง
ส่วนมากอยู่ทางภาคใต้และภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย BBF จะมีรูปแบบการจัดหาน ้ ามันปาล์มดิบ 
(CPO) อยู่ 2 รูปแบบ คือ (1) ท าสัญญาซ้ือน ้ ามันปาล์มดิบล่วงหน้าระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีกับผูจ้  าหน่าย และ             
(2) ซ้ือน ้ ามนัปาลม์ดิบแบบรายคร้ัง (Spot) โดยสัดส่วนระหว่างการท าสัญญาล่วงหน้าและการซ้ือแบบรายคร้ัง จะ
ไม่คงท่ีขึ้นอยูก่บั ราคา ปริมาณ คุณภาพ และเง่ือนไขการส่งมอบของน ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO)  

 

(ข)   ไขปาล์มสเตียริน (RPS) 
BBF จะจดัหาไขปาลม์สเตียริน (RPS) เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลแทนการใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) 
ตามค าส่ังซ้ือของลูกคา้รายใหญ่ ในช่วงท่ีราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) ปรับตวัสูง ท าให้สามารถควบคุมตน้ทุนของ 
BBF โดยทาง BBF จะมีรูปแบบการจดัซ้ือไขปาล์มสเตียริน (RPS) อยู่ 2 รูปแบบ คือ (1) ท าสัญญาซ้ือไขปาล์ม 
สเตียรินล่วงหนา้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีกบัผูจ้  าหน่าย และ (2) ซ้ือไขปาลม์สเตียรินแบบรายคร้ัง (Spot) โดยสัดส่วน
ระหว่างการท าสัญญาล่วงหน้าและการซ้ือแบบรายคร้ัง จะไม่คงท่ีขึ้นอยู่กบั ราคา ปริมาณ คุณภาพ และเง่ือนไข
การส่งมอบของไขปาลม์สเตียริน (RPS) 
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(ค)    กรดไขมันจากการกลั่นน ้ามันปาล์ม (PFAD) 
   ถึงแม้โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF จะสามารถผลิตกรดไขมันจากการกลัน่น ้ ามันปาล์ม (PFAD) ได้จาก
กระบวนการท าน ้ ามันปาล์มดิบให้บริสุทธ์ิขึ้น (Pre-treatment) แต่ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของ BBF                   
มีความตอ้งการใช้กรดไขมนัจากการกลัน่น ้ ามันปาล์ม (PFAD) มากกว่าท่ีผลิตเองได้ ดงันั้นโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลของ BBF มีความจ าเป็นในการจดัซ้ือกรดไขมนัจากการกลัน่น ้ ามนัปาลม์ (PFAD) จากบริษทัผูผ้ลิตรวมทั้ง
ผูผ้ลิตน ้ ามนัเพื่อการบริโภค โดย BBF จะจดัซ้ือกรดไขมนัจากการกลัน่น ้ ามนัปาล์มแบบรายคร้ัง (Spot) หรือท า
สัญญาล่วงหน้าระยะส้ันไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงภายในสัญญาจะก าหนดรายละเอียดปริมาณการซ้ือขายและราคาตามท่ี
ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงกนั 

(ง)    สารเคม ี
 สารเคมีหลกัในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของ BBF ไดแ้ก่ เมทานอลและโซเดียมเมทิลเลท โดยมีการซ้ือขาย              
2 รูปแบบ คือ (1) ท าสัญญาซ้ือขายแบบรายปีและ (2) ท าสัญญาแบบรายคร้ัง (Spot) โดยมีการก าหนดปริมาณซ้ือ
ขาย รวมถึงราคาอา้งอิงในการก าหนดราคาซ้ือขายตลอดอายสัุญญา 

 

     2.5 พลงังานและสาธารณูปโภค 
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล พลงังานและสาธารณูปโภคเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อกระบวนการผลิต ซ่ึงแบ่งออกเป็น    
3 ประเภทดังน้ี (1) ไฟฟ้าซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานของเคร่ืองจักรตลอดกระบวนการผลิต (2) ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับการผลิตไอน ้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการต่างๆ และ (3) น ้ าซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการผลิตไอน ้ าและ
กระบวนการเพ่ิมความบริสุทธ์ิโดย BBF ได้ท าสัญญาระยะยาวส าหรับการจัดหาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ                          
รวมถึงใชน้ ้าจากบ่อน ้าบาดาลและน ้าจากกระบวนการผลิตท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ 

 
     2.6  การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

BBF มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือบริษัทท่ีเป็นผูค้ ้าน ้ ามันตามมาตรา 7 โดยท่ีผ่านมา BBF ได้ท าสัญญาซ้ือขาย                
ไบโอดีเซลระยะเวลายาวกบั BCP โดยมีการก าหนดวิธีค านวณราคา และปริมาณการซ้ือขายขั้นต ่าตลอดอายุสัญญา 
นอกเหนือจากน้ี BBF ยงัมีการท าสัญญากบับริษทัท่ีเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 รายอื่นๆ โดยท าสัญญาซ้ือขายรายไตร
มาสหรือรายปี ทั้งน้ีรายละเอียดเง่ือนไขภายในสัญญาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่าง BBF และ             
ลูกค้าแต่ละรายส าหรับกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) หรือผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต จะถูกจ าหน่ายแบบ            
รายคร้ัง (Spot) โดยให้ผูท่ี้สนใจกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) เสนอราคาซ้ือ และ BBF จะพิจารณาก าหนดปริมาณ            
ท่ีจะขาย โดยพิจารณาจากราคา ปริมาณ และเง่ือนไขอื่นๆ ของผูเ้สนอซ้ือส าหรับกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ (Refined Glycerin)                   
ทาง BBF เร่ิมมีการจ าหน่ายเชิงพาณิชยค์ร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2563 แบ่งเป็นการขาย 2 รูปแบบคือ (1) สัญญาซ้ือ
ขายระยะยาว เป็นเวลา 2 ปี และ (2) การซ้ือขายแบบรายคร้ัง (Spot) โดยเง่ือนไขการซ้ือขายจะขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั 
เช่น ราคา คุณภาพ ปริมาณการซ้ือขาย และเง่ือนไขการส่งมอบ ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามท่ีผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงกนั 
 

     2.7  ส่ิงแวดล้อม 
โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF มีการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม และจดัท ารายงาน ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดอยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น การตรวจวดัคุณภาพน ้ า และคุณภาพอากาศ เป็นตน้ โดย BBF ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและ
ติดตามคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน จึงมีการก าหนดแผนการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ให้มีความถ่ี
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ไม่น้อยกว่าท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมทั้งคุณภาพของน ้ าและอากาศท่ีตรวจวดัได ้จะตอ้งมีมลพิษไม่เกินกว่าท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้นอกจากน้ี BBF ยงัไดรั้บใบรับรองการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยของ  
ISO 45001 อีกดว้ย ส าหรับการจดัการของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ทาง BBF มีแผนการรองรับและ
จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ เช่น น ้ าเสียและของเสียท่ีเป็นของแข็ง (Solid Waste) โดยน ้ าเสียแบ่งออกเป็น                        
2 ประเภท คือ (1) น ้ าเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลและกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงจะถูกน าเข้า              
สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโรงงาน และ (2) น ้าเสียท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ีเป็นระบบสนบัสนุนการผลิต ซ่ึงจะถูกน ามาพกั
ในบ่อและน ากลบัมาใชใ้หม่ภายในโรงงาน ส่วนของเสียท่ีเป็นของแข็ง (Solid Waste) เช่น แป้งฟอกสีจะถูกน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมเซรามิก และ ผงถ่านกมัมนัต ์(Activated Carbon) จากกระบวนการฟอกสีกลีเซอรีนจะถูกส่งไปก าจดั
ตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้ งน้ี  กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายก าลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง                 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่ากลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการในอนาคต                
และกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงรักษาอตัราการเติบโตตามแนวโนม้อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 3.ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมมีูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ที่เกี่ยวกับผลติภณัฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 
(Health and Well-Being Products) ที่ใช้เทคโนโลยขีั้นสูง   (“ธุรกจิผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมมีูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ”) 

   ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ผลิตภณัฑชี์วภาพมูลค่าสูงท่ีมุ่งหมายหรือมีขึ้นเพ่ือประโยชน์
ในการช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพหรือความเป็นอยูท่ี่ดีของผูบ้ริโภค โดยหมายถึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
รับประทานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือ
ลกัษณะอื่น ซ่ึงมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ (Conventional Foods)) เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม ผลิตภณัฑ์เพื่อ
ความอ่อนเยาว ์ผลิตภณัฑ์สารท าความสะอาด และผลิตภณัฑ์ใดๆท่ีเสริมสร้างให้เกิดสุขลกัษณะท่ีดีแก่ผูใ้ช้  แต่ไม่รวมถึง
ผลิตภณัฑท่ี์มุ่งเนน้เพื่อการบริโภคเป็นอาหารหรือใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงรสหรือใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหาร เทคโนโลยีขั้นสูง 
หมายถึง เทคโนโลยีท่ีมีการจดสิทธิบตัรหรือไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึง BBGI หรือ
บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของ BBGI เป็นเจา้ของหรือไดรั้บสิทธิดงักล่าวอย่างเช่น เทคโนโลยี Synthetic Bio ท่ีเป็นของ                          
Manus Bio Inc. (“Manus”) เป็นตน้ 

   จากประสบการณ์และความช านาญของบริษทัฯ ในฐานะหน่ึงในผูน้ าดา้นธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย ประกอบ
กบัการพฒันาของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และแนวโน้มการดูแลรักษาดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีเติบโตขึ้น ส่งผลให้
บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสท่ีจะพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้จุดเด่นดา้นความช านาญ             
ในเทคโนโลยีชีวภาพของบริษัทฯ ในการน้ีบริษัทฯ มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะเข้าลงทุนแบบบูรณาการทั้งห่วงโซ่คุณค่า               
(Value Chain) ในแนวตั้งของอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ตั้ งแต่ ธุรกิจต้นน ้ า 
(Upstream) ธุรกิจกลางน ้ า (Midstream) และธุรกิจปลายน ้ า (Downstream) ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผนึกก าลงัของทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

   โดยเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการด าเนินงานของแต่ละห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดงัน้ี  

1) ธุรกิจต้นน ้า (Upstream) หรือธุรกิจค้นคว้า วิจัยและพฒันา (Research & Development) 
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ  ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง อาทิเช่น เทคโนโลยีชีววิทยา
สังเคราะห์ (Synthetic Biology) โดยเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ คือ การน าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์  ด้วยกระบวนการหมัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ และปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม                 
โดยบริษทัฯ มีแผนท่ีจะเขา้ลงทุนและเป็นพนัธมิตรกบับริษทัทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีมีการพฒันาและวิจยั
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ในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  เพื่อมีส่วนร่วมในการวิจยั พฒันา คิดคน้ และ  น าองคค์วามรู้ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

บริษทัฯ ไดล้งทุนและร่วมเป็นพนัธมิตรกบั Manus ซ่ึงเป็นบริษทัที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพขั้น
สูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ีเรียบร้อยในวนัท่ี 16 เมษายน 2563 นอกจากน้ี บริษทัฯ และ Manus ไดร่้วมกนั
จดัตั้ง WIN เพื่อเป็นผูน้ าผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีของ Manus มาด าเนินการจ าหน่ายเชิงพาณิชยใ์น12 ประเทศ 
ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงค์โปร ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศลาว ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกมัพูชา ประเทศบรูไน ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศเกาหลีใต ้ 

นอกจากนั้น ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนร่วมกับ บริษทั ไบโอม 
จ ากดั (หรือ “ไบโอม”) ซ่ึงเป็นบริษทัวจิยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ น าโดยนกัวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภายใต้การบ่มเพาะจาก  CU Innovation Hub และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยบริษทัฯ และ ไบโอม จะร่วมมือกนัพฒันาผลิตภณัฑชี์วภาพประเภทเอนไซมห์รือผลิตภณัฑ์
ชีวภาพชนิดต่างๆ ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถลา้งสารเคมีของสารพิษฆ่าแมลงท่ีตกคา้งในผกัและผลไม ้เพื่อ
วางจ าหน่ายเชิงพาณิชยต์่อไปในอนาคต  

 
2) ธุรกิจกลางน ้า (Midstream) หรือธุรกิจโรงงานผลิตซ่ึงใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  

เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดยธุรกิจกลางน ้ าดังกล่าวเป็น            
การน างานค้นควา้ วิจัย และพฒันา (Research & Development) ของธุรกิจต้นน ้ ามาต่อยอด เพื่อพฒันาโรงงาน
ผลิตภณัฑ์ส าหรับจ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์ ในปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีการลงทุนใดๆ ในประเภทธุรกิจกลางน ้ า 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการลงทุน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิต
สารให้ความหวานของ Manus ภายใตบ้ริษทัร่วมทุน WIN และ โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานพฒันา ผลิต และจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ (Contract Development and Manufacturing Organization)  

 
3) ธุรกิจปลายน ้า (Downstream) หรือธุรกิจจัดจ าหน่าย รวมถึงการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง                      

ทีส่่งเสริมสุขภาพ 
ณ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการจ าหน่ายเชิงพาณิชยใ์น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การจดัจ าหน่าย

ให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) และการจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มผูบ้ริโภค (B2C) ภายใต้แบรนด์ของ              
บริษทัฯ 

จากแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานข้างต้น รวมกับประสบการณ์และความช านาญในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ท าให้บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า บริษทัฯ มีศกัยภาพและสามารถเติบโตในธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพมูลค่า
สูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ และสามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกระแสการรักสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ีธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ จะช่วยเพ่ิมความหลากหลายจากแหล่งรายไดใ้นการ
ประกอบธุรกิจเพือ่เป็นการกระจายความเส่ียงของธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทัฯ 

   แมว่้าธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพจะอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ แต่บริษทัฯ คาดว่าธุรกิจ
ดังกล่าวจะเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญให้กับบริษัทฯ ในอนาคต (New S-Curve)                     
ตามแนวโนม้การเติบโตท่ีดี ตามกระแสการรักสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั       
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ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมมีูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) ธุรกิจน าเข้า จ้างผลิต และ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ 
2) ธุรกิจผลิต และ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพจากชีวนวัตกรรมขั้นสูง เช่น   
      ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) 

 
ทั้งน้ีรายละเอียดของผลิตภณัฑแ์บ่งตามประเภทของธุรกิจ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
           1) ธุรกิจน าเข้า จ้างผลิต และ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ  

 ส าหรับผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพนั้น สามารถแบ่งประเภทการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ                

เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1.1  ธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายวตัถุดิบชีวภาพ 

จากแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัทฯ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการมองเห็นศักยภาพ                  
การเติบโตของตลาดวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสู ง เช่น วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ ชีวภาพส าหรับใช้เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตเคร่ืองส าอาง หรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร จึงท าให้บริษทัฯ มีความสนใจและริเร่ิมเขา้มา
ด าเนินธุรกิจในตลาดดงักล่าว โดยในเร่ิมแรกนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีคุณภาพดีและมี
มูลค่าสูงจากผูผ้ลิตชั้นน าของโลกท่ีผ่านการคดัเลือกจากทางบริษัทฯ มาจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรม (B2B) ในประเทศ โดยนอกจากรายได้ท่ีทางบริษัทฯ จะได้รับจากการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว                     
ส่ิงส าคญัท่ีบริษทัฯไดรั้บเพ่ิมเติมคือ องคค์วามรู้ ประสบการณ์ และขอ้มูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ชีวภาพ
ท่ีมีมูลค่าสูงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถน าไปต่อยอดในการด าเนินธุรกิจ
และก าหนดกลยทุธ์ของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต 

ผลิตภณัฑ์วตัถุดิบชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงชนิดแรกท่ีบริษทัฯ ด าเนินการน าเขา้เพื่อมาจ าหน่ายเชิงพาณิชยค์ือ
สารสกัดแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) โดยใน เดือนเมษายน 2564 บริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนสารสกดัแอสตาแซนธิน 
(Astaxanthin) กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจ าหน่ายในประเทศไทย ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ได้เข้าท าสัญญากับตัวแทนผูจ้ ัดจ าหน่ายสินค้าชั้นน าในประเทศไทย ท่ีมีความรู้และ               
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในธุรกิจ ท าให้บริษทัฯ มีความมัน่ใจในการน าเขา้และจดัจ าหน่ายสารสกดัแอสตาแซนธิน 
(Astaxanthin) ในอนาคตจากเครือข่ายลูกค้าของผูจ้ ัดจ าหน่ายและแผนการตลาดของบริษัทฯ และในช่วงเดือน
มิถุนายน 2564 บริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการน าเขา้สารสกดัแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) มาจ าหน่ายเชิงพาณิชยแ์ก่
ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) 

 
(1) ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

เน่ืองจากลูกคา้เป้าหมายหลกัของธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายวตัถุดิบชีวภาพนั้น เป็นลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม 

(B2B) จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ จ าหน่าย เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทวตัถุดิบชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้า                 

กลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) สามารถน าวตัถุดิบชีวภาพดังกล่าวไปใช้ผลิตต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย อาทิ 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพ โดยสารสกัดแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) 

เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระชนิดหน่ึงท่ีร่างกายสร้างเองไม่ได ้พบไดจ้ากแหล่งอาหารท่ีมีสีแดง เช่น ปลาแซลมอน กุง้ 
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เปลือกปู และสาหร่าย สีแดง ซ่ึงสารชนิดน้ีมีคุณสมบัติส าคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระมีความสามารถใน             

การปกป้องเซลล ์ไดท้ั้งภายในและภายนอกทุกส่วนทัว่ร่างกาย จึงมีประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระสูงกว่าสาร

ต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ  หลายคนจึง เรียก แอสตาแซนธิน  (Astaxanthin) เป็น  “Nature's Most Powerful 

Antioxidant” ท่ี สุดของสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องและลด ร้ิวรอยก่อนวัย บ ารุงผิวให้   อ่อน เยาว ์                             

สร้างความชุ่มช้ืนให้ผิว เพ่ิมความยืดหยุ่นของผิว ปกป้องผิวจากแสงแดด ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนั  เพ่ิมการ

ไหลเวียนของเลือด บ ารุงระบบประสาท ช่วยบ ารุงสายตา  ลดอาการเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือตา ลดอาการอกัเสบของ

กล้ามเน้ือ ช่วยฟ้ืนฟูหลังการออกก าลังกาย ช่วยในเร่ืองสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น                           

จากสรรพคุณท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพข้างต้น ส่งผลให้สารสกัดแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) เป็น

ส่วนประกอบส าคญัและเป็นท่ีตอ้งการอย่างมากในธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกจากสารสกดัแอสตาแซนธิน 

(Astaxanthin) ท่ีบริษทัฯ น าเขา้มาจ าหน่ายจะเป็นสารสกดัท่ีมีคุณภาพสูงแลว้ สารสกดัดงักล่าวยงัมีคุณสมบติัโดด

เด่นเม่ือเปรียบเทียบกบัสารสกดัประเภทเดียวกนัในทอ้งตลาด เช่น มีปริมาณความบริสุทธ์ิสูง                     

 

 

 

ตัวอย่างผลิตภณัฑ์แอสตาแซนธนิ (Astaxanthin) 

 

(2) การจดัหาผลิตภณัฑ ์ 

ในระยะแรก บริษทัฯ จะน าเขา้วตัถุดิบชีวภาพจากผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพสูงระดบัโลก เพื่อน ามาจดัจ าหน่ายให้แก่
ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามในอนาคต บริษทัฯ อาจมีการจดัหาวตัถุดิบบางส่วน 
จากโรงงานผลิตของกลุ่มบริษัทฯ เองตามแผน โดยลงทุนสร้างโรงงานผลิตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศของธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพของบริษทัฯ ตามแผนกลยุทธ์ท่ี               
วางไว ้
(3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

              บริษทัฯ ด าเนินการจดัจ าหน่ายวตัถุดิบชีวภาพผา่นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ (Distributor) ในประเทศไทย โดย
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Distributor) ชั้นน าในประเทศ ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญท่ีตรง
กบัแต่ละประเภทผลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) 
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  1.2 ธุรกิจจา้งผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์

สินคา้ของบริษทัฯ 

            สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายแอลกอฮอลเ์กรดเภสัชกรรมคุณภาพสูงท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 
GMP และ HACCP ให้แก่ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) และการจ าหน่ายแอลกอฮอลล์า้งมือเพื่อสุขอนามยัส าหรับ
ลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภค (B2C ) นั้น ส่งผลให้บริษทัฯ เร่ิมเห็นถึงศกัยภาพ และแนวโน้มการเติบโตของตลาดผูบ้ริโภค 

(B2C) มากขึ้น จึงเร่ิมให้ความสนใจและศึกษาถึงผลิตภณัฑ์ท่ีจะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
โดยพบว่ากระแสความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพของผูบ้ริโภคทั่วโลกท่ีเพ่ิมสูงขึ้นนั้น ได้ส่งผลให้ธุรกิจ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งการศึกษา
และค้นควา้ข้อมูลยงัพบอีกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในการดูแลสุขภาพและมีก าลงัซ้ือสูง เช่น กลุ่ม “Silver Age”  

หรือ  “Silver Generation”  อนัหมายถึงกลุ่ม คนท่ีมีอาย ุ55 ปีขึ้นไป 

 บริษทัฯ จึงไดเ้ล็งเห็นโอกาสในธุรกิจดงักล่าวจากภาวะตลาดอาหารเสริมท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีค่อนขา้ง
สูง ประกอบกับความเช่ือมั่นในศกัยภาพของบริษัทฯ ท่ีจะสามารถพฒันาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ริโภคออกสู่ท้องตลาด บริษัทฯ จึงได้เร่ิมด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร เคร่ืองด่ืม และ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพภายใตแ้บรนด์สินคา้ “B Nature Plus” ซ่ึงเป็นแบรนด์สินคา้ของบริษทัฯ เอง โดยมีเภสัชกร
ร่วมกบันักโภชนาการเป็นผูก้  าหนดส่วนผสมหลกัให้เหมาะสมกบัตลาด คดัเลือกผูผ้ลิตและควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ทั้ งน้ี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่ม   “Health and                 

Well-Being” ท่ีผู ้บ ริโภค ให้ความสนใจ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) กระดูกและข้อ                   
(Bone & Joint) ระบบขบัถ่าย (Digestive) และ การสร้างเสริมระบบภูมิคุม้กนั (Immune Booster) เป็นตน้ 

 ปี 2564 บริษัทฯ ได้เร่ิมวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมจากสารสกัดแอสตาแซนธิน 
(Astaxanthin) ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากของผูบ้ริโภคในทอ้งตลาดในช่ือ “Asta-Immu” ซ่ึงมีคุณสมบติัเด่นในการ
ช่วยสร้างเสริมภูมิคุม้กนัของร่างกายให้มีความแข็งแรงย่ิงขึ้น ภายใตแ้บรนด์สินคา้ “B Nature Plus” ให้แก่ลูกคา้
กลุ่มผูบ้ริโภค (B2C)  

 (1)   ลกัษณะผลิตภัณฑ์ 

          เน่ืองจากลูกคา้เป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ คือลูกคา้กลุ่ม
ผูบ้ริโภค (B2C) บริษัทฯ จึงได้พฒันาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมในช่ือ “Asta-Immu” ภายใต้แบรนด์สินค้า                 
“B Nature Plus”  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภครายย่อยท่ีใส่ใจในสุขภาพ โดยผลิตภณัฑด์งักล่าว
มีคุณสมบติัเด่นในการช่วยสร้างเสริมภูมิคุม้กนัของร่างกายให้มีความแข็งแรงย่ิงขึ้น ประกอบไปดว้ยสารสกดัท่ีมี
คุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร “Asta-Immu” ประกอบไปด้วยสาร                      
สกดัดงัตอ่ไปน้ี 

• สารสกัดแอสตาแซนทิน (Astaxanthin) เป็นสารประเภทแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) สกัดได้จากสาหร่ายสีแดง
ธรรมชาติ ฮีมาโตคอกคสั พลูวิเอลิส (Haematococcus Pluvialis) ปราศจากสารเคมีอนัตรายท่ีใช้ในการเพาะปลูก 
โดยสารสกัดแอสตาแซนทินขึ้นช่ือว่าเป็นราชินีของสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและ
ผิวพรรณ จากกระบวนการยบัย ั้งการท าลายเซลลแ์ละกระบวนการออกซิเดชัน่ ท่ีเป็นสาเหตุของการเส่ือมสภาพของ
เซลล ์บ ารุงผิวพรรณ สายตา และลดความเส่ียงในการเกิดโรคเก่ียวกบัหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง
กว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่า 
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• สารสกัดเบต้ากลูแคน  (Beta Glucan) จากยีสต์ ท่ี ช่วยปรับสมดุลการท างานของระบบภูมิคุ ้มกันในร่างกาย                  
ลดความเส่ียงการป่วยจากโรคติดเช้ือ อีกทั้งยงัช่วยควบคุม ระดับน ้ าตาลในเลือด เพ่ิมประสิทธิภาพของตบัอ่อน                
ลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี เพ่ิมระดับคอลเลสเตอรอลชนิดดี ลดอาการปวดบวมตามข้อ และอาการ                       
ไขขอ้อกัเสบ 

• สารสกัดจากพลูขาว (Plukaow Extract Powder) มีคุณสมบติัช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
   ภูมิคุม้กนัรวมถึงช่วยตา้นอนุมูลอิสระ 
• สารสกัดจากเอลเดอร์เบอร์ร่ี (Elderberry) ท่ีประกอบไปด้วยสาร Cyanidin-3-Sambubioside (Anthocyanins) 
สามารถช่วยยบัย ั้งการเกาะติดของเช่ือไวรัสกบัเซลลต์่างๆ ในร่างกาย ป้องกนัให้ไวรัสไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได ้
 

ท าให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Asta-Immu ท่ีมีประสิทธิภาพโดดเด่นวางขายในท้องตลาด โดย 
Asta-Immu ถือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติประเภท Nutraceutical (โภชนบ าบัด) ด้วยส่วนผสมท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภยั พร้อมดว้ยคุณสมบติัในการลดความเส่ียง เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และดูแลผิวพรรณความงามจบครบ
ในหน่ึงเดียว 

 

 
 
 
 
 

           ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Asta-Immu ภายใต้แบรนด์ B Nature Plus 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัอยูร่ะหว่างการศึกษาพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอีกหลายชนิด เพื่อเตรียมจ าหน่าย
เชิงพาณิชย ์เพื่อพฒันาต่อยอดให้ “B Nature Plus”  ขึ้นเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพต่อไปในอนาคต   

(2) การจัดหาผลิตภัณฑ์  

 บริษทัฯ ด าเนินการคดัเลือกส่วนผสมหลกัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
น ามาผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดยในระยะแรกบริษทัฯ จะด าเนินการผลิตสินคา้ผา่นผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ภายนอก
ท่ีมีมาตรฐานการผลิตสูง มีความช านาญและประสบการณ์ยาวนาน มีผลงานวิจยัท่ีส าเร็จแลว้เป็นของตวัเอง อีกทั้งมี
สิทธิบัตรรับรองในต่างประเทศจ านวนมาก ซ่ึงผูรั้บจา้งผลิตดังกล่าวเป็นโรงงานระดบั World Class ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสถาบันนานาชาติมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะในธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมสุขภาพ อาทิ  เช่น มาตรฐาน TQF, ISO22000 และ HACCP certificate อีกทั้งยงัเป็นโรงงานท่ีไดรั้บความ
ไวว้างใจในการผลิตสินคา้ภายใต ้ แบรนดร์ะดบัโลกชั้นน าจ านวนมาก ท าให้ผูบ้ริโภค สามารถมัน่ใจไดว่้าผลิตภณัฑ์
ภายใตแ้บรนด ์ “B Nature Plus”  มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน  
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(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook และ Line Official และ
ตลาดออนไลน์ (Market Place) เช่น Lazada และ Shopee เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินค้าไดม้ากขึ้น บริษทัฯจึงไดว้างแผนท่ีจะเร่ิมท าการตลาด ผ่าน
เครือข่ายร้านขายยา ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ (Health & Beauty store) และซุปเปอร์มาร์
เก็ตในห้างสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ไป โดยผ่านกระบวนการพฒันาและคดัเลือกผูแ้ทนจ าหน่ายตามความเหมาะสม  
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัเลง็เห็นโอกาสของการท าการตลาดผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) ซ่ึงสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งหลากหลาย และทัว่ถึงมากขึ้น ประกอบกบับริษทัฯ ไดเ้ร่ิมท าการศึกษารายละเอียดการเพ่ิมโครงสร้างการ
จ าหน่ายผ่านระบบตัวแทน โดยระบบตัวแทนดังกล่าวจะสามารถช่วยให้บ ริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพ่ิมยอดขายและเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และรวดเร็วย่ิงขึ้น  

 
  2)  ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงทีส่่งเสริมสุขภาพจากชีวนวัตกรรมขั้นสูง เช่น  ชีววิทยาสังเคราะห์  
       (Synthetic Biology)  

จากกระแสการต่ืนตวัในอุตสาหกรรมชีวภาพทัว่โลก ซ่ึงไดก้ระตุน้ให้เกิดเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) ใหม่ขึ้น
มากมายหลากหลายแขนง ทางบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผู ้น าด้านอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงถือเป็น
เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) ขั้นตน้ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการกา้วเขา้สู่อุตสาหกรรมท่ีใชชี้วนวตักรรมขั้นสูง 
ซ่ึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชีวภาพท่ียาวนานของบริษัทฯ ต่อยอดองค์ความรู้และ
ความสามารถของบริษทัฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางบริษทัฯ จะใชก้ลยุทธ์เขา้ลงทุนและ
เป็นพนัธมิตรกบับริษทัท่ีเป็นเจา้ของสิทธิบตัร  ชีวนวตักรรมขั้นสูง โดยรูปแบบการด าเนินการนั้น บริษทัฯ จะท าการเขา้
ลงทุนถือหุ้นในบริษทัที่เป็นเจา้ของสิทธิบตัรชีวนวตักรรมขั้นสูง และต่อยอดความร่วมมือกบับริษทัพนัธมิตรโดยการน า
ผลิตภณัฑม์าพฒันา  ท าการตลาด และด าเนินการจ าหน่ายเชิงพาณิชยต์่อไป 

     โดยชีวนวตักรรมขั้นสูง ท่ีบริษทัฯ จะมุ่งไปนั้นจะเป็นสาขาชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) หรือเทคโนโลยีขั้นสูง
ท่ีผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อการออกแบบ คดัเลือก ปรับปรุงแกไ้ข หรือ
ดดัแปลงโมเลกุลและสารพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิต เช่น จุลินทรีย ์พืช และสัตว ์ให้มีลกัษณะและคุณสมบติัทางชีวภาพตามท่ี
ต้องการ  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564 ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพจาก                        
ชีวนวตักรรมขั้นสูง มีดงัน้ี  

       2.1  ธุรกิจพฒันา ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพทีส่่งเสริมสุขภาพจากชีวนวัตกรรมขั้นสูงทีร่่วมกับ Manus  
            ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือหุ้นบุริมสิทธ์ิท่ีแปลงสภาพไดข้องบริษทั Manusซ่ึงเป็นบริษทัจด

ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารและทีมงานจากมหาวิทยาลยั Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าระดบัโลก ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงและมีความ
เช่ียวชาญหลากหลายในผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง เช่น สารให้ความหวานจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งสี กล่ิน รส
จากธรรมชาติ วตัถุดิบชีวภาพส าหรับการใชใ้นการผลิตเคร่ืองส าอาง ยา และชีวเภสัชภณัฑ ์เป็นตน้ โดยบริษทัฯ และ 
Manus ได้ร่วมมือกันจดัตั้งบริษทัร่วม วิน อินกรีเดียนส์ จ ากัด (หรือ “WIN”) ในเดือนสิงหาคม 2563 โดย WIN 
ไดรั้บสิทธ์ิในการน าผลิตภณัฑ์สารให้ความหวานของ Manus มาจดัจ าหน่ายเชิงพาณิชยใ์นภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้รวม 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย ลาว 
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อินโดนีเซีย กมัพูชา บรูไน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต ้ต่อมาในเดือนเมษายน 2564 WIN ไดรั้บใบส าคญัการขึ้นทะเบียน
ต ารับอาหาร (แบบ อ.18) ส าหรับ Neotame หรือสารให้ ความหวานชนิดหน่ึงภายใตแ้บรนด ์“NutraSweet” เพื่อการ
จ าหน่ายในประเทศไทย และอยูร่ะหว่างการเตรียมการน าสารให้ความหวานประเภทอื่นๆ ขออนุญาตขึ้นทะเบียนกบั
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย เพื่อการน าเขา้และจ าหน่ายเชิงพาณิชยต์่อไป ในระยะ
ยาว บริษทัฯ ร่วมกบัทาง Manus วางแผนท่ีจะก่อสร้างโรงงานผลิตสารสกัดภายใต้สิทธิบัตรของ Manus ขึ้นมา           
ในประเทศไทย เพื่อขยายฐานการผลิตรองรับความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าวท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต  

 
(1)   ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

   รายละเอียดผลิตภณัฑส์ารให้ความหวานภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ “NutraSweet” ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร  
               (แบบ อ.18)  และท่ีอยูร่ะหว่างการขออนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถแสดงรายละเอียด 
               ไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวาน “Neotame” เป็นเป็นสารให้ความหวานทดแทนน ้ าตาล ซ่ึงให้ความหวานมากกว่า
น ้ าตาลประมาณ 6,000 – 10,000 เท่า นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยาเพื่อเป็นสารเติมแต่งในกลุ่มยาน ้ า เช่น ยาแก้ไอ               
ซ่ึงช่วยปรับรสชาติให้รับประทานง่ายขึ้น และด้วยคุณสมบัติทนความร้อนสูง Neotame ถูกใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารท่ีผา่นความร้อนหลายประเภท เช่น ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมทั้งยงัสามารถ
น ามาใช้เป็นสารให้ความหวานในผลิตภณัฑ์กลุ่มขนมท่ีมีส่วนประกอบของน ้ าตาล  (Confectionary) ผลิตภณัฑ ์                
จากนมและอาหารแช่แขง็ 

2. ผลิตภัณ ฑ์สารให้ความหวาน“Reb M” เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติ ท่ีสกัดมาจากหญ้าหวาน                             
ผา่นกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) ออกมาเป็นสารให้ความหวานทดแทนน ้าตาล ซ่ึงมีรสชาติ
คลา้ยน ้ าตาลเป็นอย่างมาก สามารถใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหาร และเคร่ืองด่ืมให้ความหวานมากกว่าน ้ าตาล 250 เท่า 
Reb M เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติท่ีไม่มีแคลอร่ี และมีส่วนช่วยในการลดปริมาณพลงังานส่วนเกินท่ีได้
จากการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมในชีวิตประจ าวนั รวมทั้ งลดโอกาสเส่ียงต่อโรคเบาหวาน โดยบริษัทฯ                        
มีแผนวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดงักล่าวให้แก่ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) ตามร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโรงแรม
ทั่วไป เช่น ร้านกาแฟอินทนิล ซ่ึงเป็นร้านกาแฟในกลุ่มธุรกิจของบางจาก มีจ านวนสาขามากกว่า 1,000 สาขา 
กระจายตวัอยูท่ัว่ประเทศ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

3.  ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานบรรจุซอง  “Tabletop” เป็นผลิตภณัฑ์สารให้ความหวานบรรจุซองท่ีมีส่วนผสมของ 
RebM โดยบริษัทฯ วางแผนจะจ าหน่ายเชิงพาณิชยใ์ห้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม (B2B) เช่น ร้านอาหาร และ
โรงแรมทั่วไป รวมทั้ งตลาดลูกค้ากลุ่มผูบ้ริโภค (B2C) ผลิตภัณฑ์ Tabletop สามารถสร้างความสะดวกให้แก่
ผูบ้ริโภคใน การพกพาเพื่อเติมในอาหารและเคร่ืองด่ืมในชีวิตประจ าวนัไดอ้ีกดว้ย 

 

                                                       แบรนด์สินค้า NutraSweet 
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ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บใบส าคญัการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
    

กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์อยูร่ะหว่างการขออนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

  

Neotame                 Reb M                    Tabletop 
(2) การจัดหาผลิตภัณฑ์  

ในระยะแรก บริษทัฯ จะน าเขา้สินคา้เพื่อจดัจ าหน่ายก่อน โดยบริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
สร้างโรงงานผลิตผลิตภณัฑส์ารให้ความหวานและผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพดว้ยเทคโนโลยีชีวภาพ
ร่วมกบัทาง Manus เพื่อเป็นฐานการผลิตและจดัจ าหน่ายในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นอนาคต  

(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  าการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ รวมถึงไดมี้การแต่งตั้งตวัแทน
จ าหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่าย และ                
การเขา้ถึงผูบ้ริโภค น าไปสู่การขยายตลาดในต่างประเทศต่อไป 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
1.เอทานอล 
เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากพืชจ าพวกแป้งและน ้ าตาล สามารถน าไปใช้ประโยชน์
หลากหลาย เช่น ใชผ้ลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์รวมถึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยในอดีตหรือปี 2550 ความตอ้งการใช ้
เอทานอลของประเทศไทยมีเพียง 0.6 ลา้นลิตรต่อวนั และทยอยเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตามนโยบายการสนบัสนุนของภาครัฐ 
เน่ืองจากตอ้งการลดการพึ่งพิงการน าเข้าน ้ ามนัดิบจากต่างประเทศ เช่น การประกาศใช้เอทานอลเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพคร้ัง
แรกในปี 2554 ท าให้ปริมาณความตอ้งการใช้เอทานอลเพ่ิมขึ้นเป็น 1.2 ลา้นลิตรต่อวนั การประกาศยกเลิกการใช้น ้ ามัน
เบนซิน 91 ในปี 2556 ท าให้ปริมาณความตอ้งการใชเ้อทานอลเพ่ิมขึ้นเป็น 2.6 ลา้นลิตรต่อวนั และการผลกัดนัให้น ้ามนัแก๊ส
โซฮอล์ E20 เป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงหลกัในเคร่ืองยนต์เบนซิน โดยในปี 2563 ความตอ้งการใช้เอทานอล อยู่ท่ี 4.0 ลา้นลิตร              
ต่อวนั ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิตเอทานอลอนัดบัท่ี 7 ของโลก โดยมีสหรัฐอเมริกา บราซิล และจีนเป็นผูเ้ล่น                
รายใหญ่ 3 อนัดบัแรก 

   สภาวะการผลิตเอทานอล 
จากรายงานสถานการณ์เอทานอล ของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย พบว่าในปี 2563 การผลิตเอ

ทานอลของโลกลดลงจากปีก่อนท่ี 114.3 พนัลา้นลิตร เป็น 101.7 พนัลา้นลิตร เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID- 19 และมาตรการลอ็คดาวน์ของประเทศต่าง ๆ โดยในสหรัฐอเมริกา โรงงานเอทานอลมีการลดก าลงัการผลิตตั้งแต่
ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19  อย่างหนัก ส าหรับบราซิลมีปริมาณการบริโภค           
เอทานอลท่ีลดลงเน่ืองจากการปรับลดลงของราคาน ้ามนัเบนซินและการอ่อนค่าของเงินเรียล ท าให้โรงงานเพ่ิมสัดส่วนใน
การผลิตน ้ าตาลทรายมากกว่าเอทานอล และโรงงานในสหภาพยโุรปลดการผลิตเอทานอลชนิดเช้ือเพลิงและเปล่ียนไปผลิต       
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เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเพ่ือการท าความสะอาดฆ่าเช้ือแทน แต่ยอดการคา้เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมยงัมีปริมาณนอ้ย
ไม่สามารถทดแทนการคา้เอทานอลชนิดเช้ือเพลิงได ้

           การผลิตเอทานอลของโลกสามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเทศผู้ผลติเอทานอลที่ส าคัญต่างๆ                   
ระหว่างปี 2557 – 2563 ดังนี ้

ประเทศ 
ปี 2557 

(ล้านลิตร) 
ปี 2558 

(ล้านลิตร) 
ปี 2559 

 (ล้านลิตร) 
ปี 2560  

(ล้านลิตร) 
ปี 2561  

(ล้านลิตร) 

ประมาณการ 
ปี 2562  

(ล้านลิตร) 

ประมาณการ 
ปี 2563  

(ล้านลิตร) 

สหรัฐอเมริกา 54,286 56,051 58,202 59,973 60,790 59,715 53,150 
บราซิล 24,477 29,673 28,082 28,006 33,899 36,354 32,380 
สหภาพยุโรป 5,214 5,107 4,791 5,221 4,764 5,100 4,335 
จีน 3,200 3,000 2,650 3,500 4,000 4,250 3,750 
อินเดีย 304 783 1,000 778 1,627 2,000 2,000 
แคนาดา 1,755 1,720 1,740 1,730 1,750 1,950 1,650 
ไทย 1,058 1,174 1,216 1,461 1,473 1,600 1,450 
รวมทั่วโลก 92,688 100,209 100,347 103,504 111,521 114,279 101,695 

                                                ท่ีมา: ISO Ethanol Yearbook ปี 2562 : ISO forecasts 

ส าหรับประเทศไทย จากขอ้มูลของกรมพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน พบว่าประเทศไทยมีปริมาณ
การผลิตเอทานอลรวมในปี 2563 จ านวน 1,477.9 ล้านลิตร โดยมีผลผลิตหลักมาจากกากน ้ าตาลและมันส าปะหลัง                        
ซ่ึงปริมาณการผลิตเอทานอลของประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากมาตรการสนบัสนุนของภาครัฐ โดยมีอตัราการ
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.7 จากปี 2558 ถึงปี 2563 แมว่้าการผลิตเอทานอลในปี 2563 มีการปรับตวัลดลงจาก 1,629.2 ลา้นลิตร
ในปี 2562 เป็น 1,477.9 ลา้นลิตร เน่ืองจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 และในช่วง 9 เดือนแรกของ           
ปี 2564 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตเอทานอลจ านวน 1,032.5 ลา้นลิตร โดยมีรายละเอียดปริมาณการผลิตเอทานอลของ
ประเทศไทยดงัน้ี 

                                        ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 
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โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมเอทานอลจะขึ้นอยู่กบัปริมาณความตอ้งการใช้ภายในประเทศเท่านั้น เน่ืองจาก
ภาครัฐมีมาตรการควบคุมและระงบัการส่งออกเอทานอลมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีรายละเอียดปริมาณการส่งออกเอทานอล จาก
รายงานการส่งเสริมและสถานภาพการใช้เอทานอลในปัจจุบัน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลงังาน ดงัน้ี  

       ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 
 

คาดว่าปริมาณความตอ้งการใชเ้อทานอลในปี 2564 มีโอกาสกลบัมาฟ้ืนตวัขึ้นไดเ้ม่ือผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ท่ีมีต่อภาคน ้ ามันเช้ือเพลิงของไทยเร่ิมลดระดบัความรุนแรงลง นอกจากน้ี ปริมาณการใช้เอทานอลใน
อนาคตมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงขึ้น จากแผนการปรับโครงสร้างน ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศไทยของกระทรวงพลงังาน เพื่อ
ส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพและสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรผูป้ลูกพืชพลงังาน เช่น ออ้ย และมนัส าปะหลัง โดยการก าหนดให้
โรงกลัน่น ้ ามนัยกเลิกการผลิตน ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 และผลกัดนัให้แก๊สโซฮอล ์E20 (น ้ ามนัเบนซินท่ีมีส่วนผสมของเอทา
นอลร้อยละ 20) เป็นน ้ ามนัพ้ืนฐานกลุ่มเบนซิน โดยกระทรวงพลงังานตั้งเป้าหมายจะเพ่ิมปริมาณการใชเ้อทานอลเป็น 7.5               
ลา้นลิตรต่อวนั ในปี 2580 ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) 

สภาวะการบริโภคเอทานอล 
จากรายงานสถานการณ์เอทานอล ของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย การบริโภคเอทานอลทัว่โลก

ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะอยูท่ี่ 1.0 แสนลา้นลิตร ลดลง 1.3 หม่ืนลา้นลิตร จากปี 2562 ถือเป็นระดบัการบริโภคเอทานอลท่ีต ่า
ท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเทศ 
ปี 2557 

(ล้านลิตร) 
ปี 2558 

(ล้านลิตร) 
ปี 2559  

(ล้านลิตร) 
ปี 2560  

(ล้านลิตร) 
ปี 2561  

(ล้านลิตร) 

ประมาณการ 
ปี 2562  

(ล้านลิตร) 

ประมาณการ 
ปี 2563  

(ล้านลิตร) 

สหรัฐอเมริกา 50,890 52,790 54,340 54,485 54,436 55,018 48,950 
บราซิล 24,085 29,222 27,257 27,149 31,682 34,305 30,250 
สหภาพยโุรป 5,453 5,340 5,188 5,248 5,401 5,400 4,590 
จีน 3,050 3,200 3,300 3,500 4,000 4,750 4,050 
แคนาดา 3,057 3,089 3,096 3,132 3,140 3,250 2,750 
อินเดีย 360 953 1,275 1,200 2,057 2,600 2,600 
ไทย 1,186 1,302 1,431 1,471 1,528 1,650 1,570 
รวมทัว่โลก 91,228 99,340 99,613 100,607 107,522 112,596 100,025 
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ท่ีมา: ISO Ethanol Yearbook ปี 2562 : ISO forecasts 

ส าหรับประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์เอทานอล ของส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย พบว่า
ประเทศไทยมีปริมาณการใชเ้อทานอลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากการใช้อตัราเอทานอลเฉล่ีย 3.3 ลา้นลิตรต่อวนั ในปี 2558 
เพ่ิมขึ้นเป็น 3.6 ล้านลิตรต่อวนั ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID-19 โดยปัจจยัหลกัของการเติบโตคือการสนบัสนุนการใชเ้อทานอลของภาครัฐ โดยมีรายละเอียดปริมาณการใชเ้อทา
นอลภายในประเทศดงัน้ี 

 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

 

 นอกจากนั้น ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่ออุปสงค์ของเอทานอลคือปริมาณรถยนต์เบนซิน และปริมาณรถจกัรยานยนต์
เบนซินท่ีสามารถใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ทนน ้ามนัเบนซินได ้โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีรถยนตเ์บนซินสะสม 8,066,056 คนั และ
รถจกัรยานยนตเ์บนซินสะสม 21,420,606 คนั ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2564 ประเทศไทยมีรถยนต์เบนซินสะสม 8,039,226 คนั 
และรถจกัรยานยนตเ์บนซินสะสม 21,741,491 คนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประเภทรถยนต์ 
จ านวน (คัน) 

ประเภทจักรยานยนต์ 
จ านวน (คัน) 

ปี 2563 ก.ค. 2564 ปี 2563 ก.ค. 2564 

รถยนตเ์บนซินและ E10  3,346,788 3,193,223 รถจกัรยานยนตเ์บนซินและ E10 3,573,856 3,069,207 

รถยนต ์E20 3,536,827 3,620,251 รถจกัรยานยนต ์E20 17,393,295 18,149,673 

รถยนต ์E85 1,182,441 1,225,752 รถจกัรยานยนต ์E85 453,455 522,611 

รวมรถยนต์สะสม 8,066,056 8,039,226 รวมรถจักรยานยนต์สะสม 21,420,606 21,741,491 

   ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

นอกจากน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชเ้อทานอลของผูบ้ริโภค ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2564 ประเทศไทยมีสถานี
บริการแก๊สโซฮอล ์E20 (น ้ามนัเบนซินท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20) ทั้งส้ิน 4,839 แห่ง และสถานีบริการแก๊สโซฮอล ์
E85 (น ้ ามนัเบนซินท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 85) ทั้งส้ิน 1,249 แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงปริมาณสถานีบริการแก๊สโซฮอล ์
E20 มีปริมาณเพ่ิมขึ้น และสถานีบริการแก๊สโซฮอล ์E85 มีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากนโยบายของภาครัฐ               
ท่ีผลกัดนัแก๊สโซฮอล ์E20 เป็นน ้ ามนัพ้ืนฐานกลุ่มเบนซินและนโยบายลดอตัราเงินชดเชยเช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงจะท าให้ปริมาณ
การใชแ้ก๊สโซฮอล ์E85 ลดลง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

พื้นที่จ าหน่าย ปริมาณสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ E20 (แห่ง) ปริมาณสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ E85 (แห่ง) 
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ปี 2562 ปี 2563 ก.ย. 2564 ปี 2562 ปี 2563 ก.ย. 2564 
กรุงเทพฯ 576 620 631 189 158 158 
ปริมณฑล 392 428 456 141 122 123 
กลาง 311 315 320 104 90 89 

ตะวนัออก 555 610 625 153 140 141 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 980 941 948 386 318 300 

เหนือ 728 701 712 196 170 143 
ตะวนัตก 482 502 521 145 134 134 

ใต ้ 592 596 626 202 163 161 
รวม 4,616 4,713 4,839 1,516 1,295 1,249 

    ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

ชนิดน ้ามัน 
ปริมาณสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ (แห่ง) 

ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. 
2564 

ก.พ. 
2564 

มี.ค. 
2564 

เม.ย. 
2564 

พ.ค. 
2564 

มิ.ย. 
2564 

ก.ค. 
2564 

ส.ค. 
2564 

ก.ย. 
2564 

E20 4,616 4,517 4,715 4,696 4,713 4,738 4,759 4,774 4,805 4,808 4,839 
E85 1,516 1,528 1,285 1,283 1,274 1,277 1,278 1,264 1,262 1,254 1,249 

    ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

ผูป้ระกอบการเอทานอลในประเทศ 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมด 28 ราย แบ่งเป็นโรงงานท่ีด าเนินการผลิตแลว้จ านวน                 

27 ราย และโรงงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างจ านวน 1 ราย มีก าลงัการผลิตรวมส าหรับโรงงานท่ีด าเนินการผลิตแลว้ 
6,905,000 ลิตรต่อวนั โดยสถานท่ีตั้งของโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โรงงานผลิต             
เอทานอลแบ่งตามประเภทวตัถุดิบได ้3 ประเภท คือ ผูผ้ลิตเอทานอลจากกากน ้ าตาลและน ้ าออ้ย 12 ราย ผูผ้ลิตเอทานอลจาก
มนัส าปะหลงั 11 ราย ผูผ้ลิตเอทานอลจากกากน ้าตาลและมนัส าปะหลงั 5 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ที ่ ผู้ประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบ 
ก าลังการผลิตที่
จดทะเบียน(1) 
(ลิตร/วนั) 

ก าลังการผลิต
ติดตั้งจริง 
(ลิตร/วนั) 

1 บริษทั เคทิส ไบโอเอทานอล จ ากดั นครสวรรค ์ กากน ้าตาล 230,000 230,000 
2 บริษทั น ้าตาลไทยเอทานอล จ ากดั กาญจนบุรี กากน ้าตาล 200,000 200,000 

3 
บริษทั มิตรผลไบโอฟเูอล จ ากดั 
(ชยัภูมิ) 

ชยัภูมิ กากน ้าตาล 500,000 500,000 

4 
บริษทั มิตรผลไบโอฟเูอล จ ากดั 
(กาฬสินธ์ุ) 

กาฬสินธ์ุ กากน ้าตาล 230,000 230,000 

5 
บริษทั มิตรผลไบโอฟูเอล จ ากดั              
(กุฉินารายณ์) 

กาฬสินธ์ุ กากน ้าตาล 320,000 320,000 

6 บริษทั เคไอเอทานอล จ ากดั นครราชสีมา กากน ้าตาล 250,000 200,000 
7 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ ขอนแก่น กากน ้าตาล 150,000 150,000 
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ที ่ ผู้ประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบ 
ก าลังการผลิตที่
จดทะเบียน(1) 
(ลิตร/วนั) 

ก าลังการผลิต
ติดตั้งจริง 
(ลิตร/วนั) 

จ ากดั (มหาชน) 
8 บริษทั ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั สระบุรี กากน ้าตาล 300,000 270,000 

9 
บริษทั มิตรผลไบโอฟเูอล จ ากดั           
(ด่านชา้ง) 

สุพรรณบุรี กากน ้าตาล 230,000 200,000 

10 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  

กาญจนบุรี กากน ้าตาล 300,000 300,000 

11 
บริษทั จีจีซี เคทิส ไบโออนิดสัเทรียล
จ ากดั 

นครสวรรค ์ กากน ้าตาล 600,000 600,000 

12 บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั ตาก นา้ออ้ย 230,000 230,000 
(1) ก าลงัผลิตรวมของเอทานอลทีผ่ลิตจากกากน ้าตาลและน ้าอ้อย 3,540,000 3,430,000 

13 บริษทั ราชบุรีเอทานอล จ ากดั ราชบุรี 
มนัเส้น/

กากน ้าตาล 
150,000 150,000 

14 บริษทั อี เอส เพาเวอร์ จ ากดั สระแกว้ 
มนัเส้น/

กากน ้าตาล 
150,000 150,000 

15 บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จ ากดั (มหาชน) นครปฐม 
มนัเส้น/

กากน ้าตาล 
200,000 200,000 

16 
บริษทั ไทยอะโกร เอน็เนอยี่ จ  ากดั 
(มหาชน)  

สุพรรณบุรี 
มนัเส้น/

กากน ้าตาล 
350,000 350,000 

17 บริษทั อมิเพรสเทคโนโลยี จ ากดั ฉะเชิงเทรา 
มนัสด/มนัเส้น/ 
กากน ้าตาล 

200,000 200,000 

(2) ก าลงัผลิตรวมของเอทานอลทีผ่ลิตจากกากน ้าตาลและมนัส าปะหลัง 1,050,000 1,050,000 
18 บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ ากดั ลพบุรี มนัเส้น 200,000 200,000 

19 
บริษทั ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ขอนแก่น มนัสด 130,000 80,000 

20 บริษทั ไท่ผิงเอทานอล จ ากดั สระแกว้ มนัสด 300,000 300,000 

21 
บริษทั พี. เอส.ซี. สตาร์ช โปรดกัส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ชลบุรี มนัเส้น 150,000 150,000 

22 บริษทั อี 85 จ ากดั ปราจีนบุรี มนัสด/น ้าแป้ง 500,000 385,000 

23 
บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั 
(มหาชน) 

อุบลราชธานี มนัสด/มนัเส้น 400,000 400,000 

24 บริษทั บางจากไบโอเอทานอล จ ากดั ฉะเชิงเทรา มนัสด/มนัเส้น 150,000 150,000 
25 บริษทั อพัเวนเจอร์ จ ากดั นครราชสีมา มนัเส้น 340,000 340,000 
26 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ปราจีนบุรี มนัสด 120,000 60,000 

27 

บริษทั พรวิไล อินเตอร์เนชัน่แนล กรุพ 
เทรดดิ้ง  จ ากดั 
 
 

พระนครศรีอยธุยา มนัส าปะหลงั 25,000 25,000 
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ที ่ ผู้ประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบ 
ก าลังการผลิตที่
จดทะเบียน(1) 
(ลิตร/วนั) 

ก าลังการผลิต
ติดตั้งจริง 
(ลิตร/วนั) 

(3) ก าลงัผลิตรวมของเอทานอลทีผ่ลิตจากมันส าปะหลัง 2,315,000 2,090,000 
28 บริษทั อพัเวนเจอร์ จ ากดั เฟส 2,3 นครราชสีมา มนัเส้น 680,000 - 

(4) ก าลงัผลิตรวมของเอทานอลท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 680,000 - 
(5) = (1) + (2) + (3) ก าลังการผลติรวมของเอทานอลทั้งหมด ที่ด าเนินการผลิตแล้ว 6,905,000 6,570,000 
หมายเหตุ:   (1)    ก าลงัการผลิตท่ีจดทะเบียนกบักรมสรรพสามิต 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

วตัถุดิบในการผลิตเอทานอล 
วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลในอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ กากน ้ าตาลและมัน

ส าปะหลัง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถเพาะปลูกได้ในประเทศไทย โดยผูผ้ลิตเอทานอลส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลและ                       
ใช้กากน ้ าตาลในการผลิตเอทานอล ท าให้เอทานอลในประเทศส่วนใหญ่ผลิตจากกากน ้ าตาล โดยมีสัดส่วนประมาณ                       
ร้อยละ 64.2 – 72.5 ของปริมาณผลผลิตเอทานอลทั้งประเทศ และมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
หมายเหต:ุ ค านวณจากอตัราแปรสภาพเอทานอล 1 ลิตร: มนัสด 6.26 กก.: กากน ้าตาล 4.17 กก.: น ้าออ้ย 13.33 กก. 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

โดยในปี 2563 ปริมาณการใช้กากน ้ าตาลในการผลิตเอทานอลมีการปรับตัวลดลงจาก 4.6 ล้านตัน ในปี 2562               
เหลือ 3.8 ลา้นตนั เน่ืองจากการประสบปัญหาภยัแลง้ในช่วงเวลาเพาะปลูก ท าให้ผลผลิตของออ้ยในปีท่ีผา่นมาลดลง ผูผ้ลิตจึง
หันมาใชม้นัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบในการผลิตมากขึ้น ท าให้ปริมาณการใชม้นัส าปะหลงัเพ่ิมขึ้นจาก 2.8 ลา้นตนั ในปี 2562 
เป็น 3.2 ลา้นตนั ในปี 2563 นอกจากน้ี ณ เดือนกนัยายน 2564 ปริมาณการใช้กากน ้ าตาลและมนัส าปะหลงัสะสมส าหรับ                
การผลิตเอทานอลมีปริมาณใกล้เคียงกัน ท่ี 2.6 ล้านตัน และ 2.3 ล้านตัน ตามล าดับ เน่ืองจากปัญหาภยัแล้งเช่นเดียวกัน                               
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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                   ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

 ผลผลิตกากน ้าตาลในประเทศไทยถูกน าไปใชใ้นการผลิตเอทานอลเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2563 ปริมาณกากน ้าตาล
ท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลมากกว่าผลผลิตกากน ้ าตาลในประเทศเน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ในประเทศ ส าหรับมนัส าปะหลงั 
ผลผลิตมันส าปะหลงัส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยจะน ามาใช้ในการผลิตเอทานอลประมาณร้อยละ 9 – 11                 
ของผลผลิตภายในประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปี วัตถุดิบ 
ผลผลิต/ปี  
(ล้านตัน) 

ใช้ผลิตเอทานอล 
(ล้านตัน) 

คิดเป็น  
% 

2561 
กากน ้าตาล(1) 5.49 4.08 74.32 
มนัส าปะหลงั(2) 27.88 2.73 9.79 

2562 
กากน ้าตาล(1) 5.36 4.59 85.63 
มนัส าปะหลงั(2) 29.98 2.81 9.37 

2563 
กากน ้าตาล(1) 3.37(3) 3.77 111.99(3) 
มนัส าปะหลงั(2) 28.70 3.19 11.11 

ม.ค. - ก.ย. 2564 
กากน ้าตาล(1) 3.02 2.55 84.55 
มนัส าปะหลงั(2) 30.11 2.31 7.67 

หมายเหต:ุ (1)  ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย อก.  
 (2)  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 (3)  ยงัไม่รวมปริมาณกากน ้าตาลน าเขา้และผลผลิตปี 2563/2564 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

ราคาวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล 
ราคากากน ้ าตาลและมันส าปะหลังจะแปรผนัตามปริมาณผลผลิตของน ้ าตาลและมันส าปะหลังภายในปีนั้ น                   

โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรคือปริมาณน ้ าฝนและสภาพภูมิอากาศ โดยราคากากน ้ าตาลเฉล่ียใน
ประเทศไทยปรับตวัสูงขึ้นจาก 3.1 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2562 เป็น 4.7 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2563 และเป็น 5.7 บาทต่อ
กิโลกรัมในเดือนมกราคมถึงกนัยายน ปี 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขาดแคลนกากน ้ าตาลและภยัแลง้ในประเทศไทย ส่วน
ราคาหัวมนัสดมีการผนัผวนน้อยในช่วงปี 2562 - 2564 โดยราคาหัวมนัสดเฉล่ียในปี 2562 คือ 2.05 – 2.55 บาทต่อกิโลกรัม 
และราคาหวัมนัสดเฉล่ียในปี 2564 คือ 2.2 – 2.6 บาทต่อกิโลกรัมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ราคาวัตถุดิบ 
(บาท/กก.) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉลี่ย 

กากน ้าตาล(1)  3.06 4.74 5.10 6.37 3.07 3.02 4.53 8.08 7.98 5.76 7.71 5.74 

หัวมันสด(2) 
(แป้ง 25%) 

2.05 
- 

2.55 

2.07 
- 

2.56 

2.00 
- 

2.04 

2.10 
- 

2.45 

2.15 
- 

2.60 

2.20 
- 

2.80 

2.30 
- 

2.50 

2.25 
- 

2.85 

2.30 
- 

2.50 

2.30 
- 

2.55 

2.40 
- 

2.70 

2.22 
- 

2.55 

มันเส้น(2)   

5.90 
- 

6.65 

6.49 
- 

7.79 

6.45 
- 

6.90 

6.80 
- 

7.10 

7.00 
- 

7.20 

7.00 
- 

7.20 

7.00 
- 

7.20 

7.80 
- 

8.00 

7.40 
- 

7.60 

7.40 
- 

7.60 

7.20 
- 

7.70 

7.12 
- 

7.39 

หมายเหตุ:   (1)   เป็นราคากากน ้าตาลส่งออก จากกรมศุลกากร 

 (2)  เป็นราคาหัวมันสดคละ/มันเส้นคละจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมการค้า                         
มนัส าปะหลงัไทย 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

ราคาจ าหน่ายเอทานอล 

ดา้นราคาอา้งอิงเอทานอลถูกก าหนดจากภาครัฐตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังาน (กบง.) โดยจะออก
ประกาศราคาทุกวนัท่ี 1 ของเดือน จากการเปรียบเทียบราคาซ้ือขายจริงต ่าท่ีสุดระหว่างราคาท่ีผูผ้ลิตเอทานอลรายงานต่อกรม
สรรพสามิตกบัราคาท่ีผูค้า้น ้ ามนัมาตรา 7 รายงานต่อ สนพ. ซ่ึงการก าหนดราคาขายเอทานอลของผูผ้ลิตจะพิจารณาดว้ยวิธี 
Cost plus margin จากโครงสร้างตน้ทุน (โดยเฉพาะราคาวตัถุดิบจากกากน ้ าตาลและมันส าปะหลงั) บวกกับค่าการตลาด              
ทั้งน้ี ปี 2563 ราคาอา้งอิงเอทานอลของไทยเฉล่ียอยูท่ี่ 23.0 บาทต่อลิตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกบัราคาอา้งอิงเอทานอล
ในปี 2562โดยท่ีราคาจ าหน่ายเอทานอลในเดือนมกราคม 2563 ท่ี 22.61 บาทต่อลิตร และมีการทยอยปรับราคาเพ่ิมขึ้นทุก            
ไตรมาส เน่ืองจากเป็นการปรับราคาเพ่ิมตามต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต คือกากน ้ าตาลและมันส าปะหลงั ท่ีมีราคาสูงขึ้น
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ และปริมาณสต๊อกเอทานอลในประเทศท่ีลดลงจากช่วงตน้ปีอยา่งมีสาระส าคญั 

จากขอ้มูลของกรมพฒันาพลงังานทดแทนกระทรวงพลงังาน ในปี 2563 สต๊อกผูผ้ลิตเอทานอลในประเทศลดลงจาก 
95.8 ล้านลิตรในช่วงต้นปีเหลือ 35.5 ล้านลิตรในช่วงส้ินปี 2563 ส่งผลให้ความกดดันด้านราคาลดลงในช่วงปลายปี 
นอกจากน้ีกรมสรรพสามิตยงัไดมี้การยกเวน้และก าหนดภาษีศูนยเ์ป็นการชัว่คราวจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส าหรับสุรา
สามทบัท่ีน าไปท าการแปลงสภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย เพื่อ
ส่งเสริมให้มีปริมาณผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในช่วงการระบาดของเช้ือ Covid-19 
แต่ยอดขายเอทานอลเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือและท าความสะอาดมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบกบัสัดส่วนยอดขายเอทานอล
เกรดเช้ือเพลิง จึงไม่สามารถทดแทนการคา้เอทานอลชนิดเช้ือเพลิงไดท้ั้งหมด 
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ราคาจ าหน่ายเอทานอลอ้างอิงของประเทศไทย (บาท/ลิตร) ระหว่างปี 2558 – 2564 

21

22

23

24

25

26

27

28

                                                   

  
  
   
 

                                                 

                                             ท่ีมา: สมาคมผูผ้ลิตเอทานอลไทย (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการใชเ้อทานอลภายในประเทศ คือ นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
โดยในปัจจุบนัรัฐบาลมีเป้าหมายในการผลกัดันเอทานอล เป็นพลงังานทดแทนหลกัท่ีส าคญัของประเทศโดยมีนโยบายหลกั
ดงัน้ี 

1) เงินชดเชยจากกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง 
   คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติไดจ้ดัตั้งกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงขึ้น เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงโลก โดยใชก้องทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการรักษาระดบัราคาขายปลีกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไวท่ี้ระดบัหน่ึง 
โดยการใชเ้งินของกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงจ่ายชดเชย และเม่ือราคาน ้ ามนัลดลงจึงเก็บส่วนท่ีชดเชยกลบัคืนมา ซ่ึงสามารถลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกบัเศรษฐกิจ และช่วยให้ประชาชนไม่ตอ้งจ่ายราคาน ้ามนัในราคาท่ีสูงเกินไป  

     ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติักองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 ส านกังานกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง (สกนช.) 
จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่น ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของเช้ือเพลิงชีวภาพ เป็นระยะเวลา 3 ปี  จากปี 2562 ถึงปี 2565                          
โดยสามารถขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 2 ปี นอกจากน้ีตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ดา้นน ้ามนัเช้ือเพลิงและ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนน ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 พบว่าหน่ึงในตัวช้ีวดั 
(KPIs) ของกองทุนน ้ ามันเช้ือเพลิง คือ ไม่มีการชดเชยส าหรับน ้ ามัน E20 และ E85 ภายใน 3 ปี อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 
สกนช. ได้ก าหนดทิศทางการบริหารกองทุนน ้ ามันเช้ือเพลิงในปี2565 ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส                 
COVID-19 และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท่ีให้ค  า นึงถึง
ผลกระทบต่อเกษตรกรหากมีการลดการชดเชยเกิดขึ้น  สกนช. จึงไดห้ารือกบัสมาคมผูผ้ลิตไบโอดีเซลไทย และสมาคมการคา้
ผูผ้ลิตเอทานอลไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัท าแผนขอขยายการชดเชยโดยให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ต่างๆ ในปัจจุบนั โดยแนวทางดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกนช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โดยในปัจจุบัน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน ้ ามันเช้ือเพลิง ฉบับท่ี 27 พ.ศ. 2564 กองทุนน ้ ามัน
เช้ือเพลิงเรียกเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ามนัส าหรับน ้ามนัท่ีไม่มีส่วนผสมของเอทานอล หรือมีส่วนผสมเอทานอลน้อย และชดเชย
ให้กบัน ้ามนัท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลสูง เพ่ือรักษาส่วนต่างของราคาน ้ามนั โดยนโยบายน้ีช่วยผลกัดนัให้มีการผลิตและการ
ใชเ้อทานอลเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองภายในประเทศ ซ่ึงรายละเอียดของนโยบายเงินชดเชยจากกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในปัจจุบนั 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ชนิดของน ้ามันเช้ือเพลง อัตราเงินส่งเข้ากองทุน (บาท/ลิตร) อัตราเงินชดเชย (บาท/ลิตร) 

น ้ามนัเบนซิน 6.58 - 
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 0.62 - 
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์91 0.62 - 
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 - 2.28 
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E85 - 7.13 

 ท่ีมา: ส านกังานกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก  ห รือ  Alternative Energy Development Plan (AEDP)                 
พ.ศ. 2561 – 2580 
กระทรวงพลงังานมีแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) เพื่อก าหนดแนวทางการเติบโตของ

พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในอนาคต โดยเป้าหมายหลกัของนโยบายน้ีคือการเพ่ิมปริมาณการผลิตและ
ปริมาณการใชเ้อทานอลภายในประเทศ ในปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณการใชเ้อทานอล 4.0 ลา้นลิตรต่อวนั ซ่ึงเป้าหมาย
ของกระทรวงพลงังานคือการเพ่ิมปริมาณการใชเ้อทานอลเป็น 7.5 ลา้นลิตรต่อวนั ภายในปี 2580 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปี 
ปริมาณการใช้น ้ามันเบนซิน 

(ล้านลติรต่อวัน) 
ปริมาณการใช้เอทานอล 

(ล้านลิตรต่อวัน) 
ปริมาณการใช้น ้ามันเบนซินพ้ืนฐาน 

(ล้านลิตรต่อวัน) 

2564 33.63 5.44 28.19 
2565 33.60 5.38 28.22 
2566 33.97 5.85 28.12 
2567 34.69 6.25 28.44 
2568 35.08 6.45 28.63 
2569 35.47 6.59 28.88 
2570 35.85 6.69 29.16 
2571 36.24 6.80 29.44 
2572 36.63 6.88 29.76 
2573 37.03 6.95 30.07 
2574 37.42 7.03 30.39 
2575 37.82 7.11 30.71 
2576 38.21 7.18 31.03 
2577 38.61 7.26 31.35 
2578 39.01 7.34 31.67 
2579 39.42 7.42 32.00 

2580 39.83 7.50 32.33 

ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน 
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กระทรวงพลงังานมีแนวทางการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิตทั้งมนัส าปะหลงัและกากน ้ าตาล 
ภายในประเทศ ซ่ึงแผนในปัจจุบันคือการเพ่ิมผลผลิตอ้อยจากประมาณ 78.7 ล้านตันในปีเพาะปลูก 2563/2564 เป็น                 
182.0 ลา้นตน้ภายในปี 2569 และการเพ่ิมผลผลิตมนัส าปะหลงัจากประมาณ 29.9 ลา้นตนัในปีเพาะปลูก 2563/2564 เป็น 
59.5 ลา้นตนัภายในปี 2569 รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้น ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ทดแทนเป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงหลกั ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมให้มีปริมาณการใชเ้อทานอลเพ่ิมขึ้น 

   2.   ไบโอดีเซล 
           ไบโอดีเซล หรือ B100 เป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีผลิตมาจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น ้ ามนัพืช ไขมนัจาก
สัตว ์หรือน ้ ามนัท่ีเหลือใช้ในการปรุงอาหาร โดยผ่านกระบวนการท าให้โมเลกุลเล็กลงและอยู่ในรูปของเอทิลเอสเทอร์ 
(Ethyl ester) หรือเมทิลเอสเตอร์ (Methyl ester) เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพทางเลือกท่ีสามารถใชท้ดแทนน ้ ามนัดีเซล  จึงเป็นการ
เพ่ิมความมัน่คงทางดา้นพลงังานและดูดซบัอุปทานผลผลิตปาลม์น ้ ามนั (Oil palm) ภายในประเทศ ซ่ึงความตอ้งการใชแ้ละ 
การผลิตไบโอดีเซลในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นเป็นล าดบั เน่ืองจากไบโอดีเซลถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในยุโรป สหรัฐฯ 
แคนาดา ละตินอเมริกา ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ น รวมถึงบางประเทศในเอเชีย ส่งผลให้ปริมาณการใช้ทั่วโลกเพ่ิมขึ้นจาก    
1.98 หม่ืนลา้นลิตร ในปี 2553 เป็น 4.94 หม่ืนลา้นลิตร ในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 11.0 ต่อปี ขณะท่ีในช่วงเวลา
เดียวกนั ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 2.1 หม่ืนลา้นลิตร เป็น 4.83 หม่ืนลา้นลิตรหรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 10.0 ต่อปี ดา้น
ผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ สหรัฐฯ อินโดนีเซีย และบราซิล ส่วนใหญ่ใช้เรปซีด เมล็ดทานตะวนั มะพร้าว ถัว่เหลือง 
ปาล์มน ้ ามัน และสบู่ด า ส าหรับไทยเป็นผู ้ผลิตไบโอดีเซลอันดับ 5 ของโลก วตัถุดิบท่ีใช้ผลิตส่วนใหญ่มาจากน ้ ามัน                 
ปาลม์ดิบ (Crude palm oil)  

   สภาวะการผลิตไบโอดีเซล 
ในประเทศไทย น ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไบโอดีเซล นอกจากน้ี ยงัสามารถผลิตไดจ้ากน ้ามนั

ปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO) ไขน ้ามนัปาลม์ (Palm stearin) หรือน ้ามนัพืช โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์
น ้ ามนั 5.9 ลา้นไร่ ให้ผลผลิตปาล์มดิบ 16.2 ลา้นตนั ซ่ึงน ามาผลิตเป็นน ้ ามนัปาล์มดิบ (CPO) ได ้2.6 ลา้นตนั และใช้เป็น
วตัถุดิบในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 1.4 ลา้นตนั (สัดส่วนร้อยละ 46.0 ของปริมาณการใชน้ ้ ามนัปาล์มดิบภายในประเทศ
ทั้งหมด)  

ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากนโยบายสนบัสนุนของภาครัฐ โดยเฉพาะ
การเพ่ิมอัตราส่วนการผสมไบโอดีเซลในน ้ ามันดีเซลส าหรับการเป็นน ้ ามันดีเซลพ้ืนฐานใหม่ โดยปริมาณการผลิต                  
ไบโอดีเซลมีการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.5 จากปริมาณ 1,224.8 ลา้นลิตรต่อปี ในปี 2558 เป็น 1,843.2 ลา้นลิตรต่อปี ในปี 2563 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

                                                                     ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 
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สภาวะการบริโภคไบโอดีเซล 
ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อปริมาณการบริโภคไบโอดีเซล (B100) คือสัดส่วนในการผสมไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซล แมว่้า

การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 จะท าให้ปริมาณการใช้น ้ ามันดีเซลหดตัวลง แต่การท่ีภาครัฐโดยกรมธุรกิจ
พลงังาน (DOEB) ปรับเพ่ิมสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจาก B7 มาเป็น B10 เพ่ือใช้เป็นน ้ ามันดีเซลเกรดพ้ืนฐานใหม่ใน                   
ปี 2563 ท าให้สามารถชดเชยผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนอื่นมาจาก  

1) การขยายตวัของปริมาณการใชน้ ้ ามนัดีเซลในประเทศ ตามการเติบโตของภาคขนส่ง และจ านวนรถเคร่ืองยนต์
ดีเซลจดทะเบียนสะสมทั้งรถเพ่ือการพาณิชย ์อาทิ รถปิกอพั รถยนตอ์เนกประสงคป์ระเภท PPV (Pick-up Passenger Vehicle) 
รถบรรทุก และรถโดยสาร  

2) การสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลผสมในน ้ ามันดีเซลในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20.0 (B20) เพื่อใช้ใน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (เร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นตน้มา) อีกทั้งการสนบัสนุนราคาขายปลีกน ้ามนัดีเซลหมุน
เร็ว B20 ผา่นอตัราเงินชดเชยของกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ี 4.2 บาทต่อลิตร   

3) การผลกัดนัการใชน้ ้ามนัดีเซล B10 ในระยะแรก โดยทางการจูงใจดว้ยมาตรการก าหนดราคาขายปลีกน ้ามนัดีเซล 
B10 ต ่ากว่า B7 อีกทั้งภาครัฐไดมี้การประกาศให้ ดีเซล B10 เป็นเกรดพ้ืนฐานแทนดีเซล B7 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ท าให้
ปริมาณการใชดี้เซล B10 เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ส่งผลให้ ป ริมาณการใช้ไบโอดี เซล เฉ ล่ียในประเทศไทยเพ่ิมขึ้ น จาก 3.4 ล้าน ลิตรต่อวัน  ใน ปี  2558                                   
เป็น 5.1  ลา้นลิตรต่อวนั ในปี 2563 หรือมีอตัราการเติบโตแบบทบตน้ต่อปีร้อยละ 8.7 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. - ก.ย. 

2564 

การใช้น ้ามันดีเซลหมุนเร็วและ 
ดีเซลพ้ืนฐานเฉลี่ยรวม  

62.05 63.74 64.66 65.46 64.50 60.58 

- ดีเซลหมุนเร็ว(1)  60.68 62.17 63.26 59.87 43.80 22.64 

- ดีเซลบี 20  - - 0.05 0.09 3.46 1.06 

- ดีเซลบี 10  - - - 4.47 - - 

- ดีเซลบี 7(2)  - - - - 16.21 35.23 

- ดีเซลพ้ืนฐาน  1.37 1.57 1.35 1.03 1.03 1.65 

ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลเฉลีย่  3.37 3.82 4.25 4.90 5.11 4.66 

หมายเหตุ:           (1) ก าหนดให้ดีเซลบี 10 เป็นน ้ามนัดีเซลแทนดีเซลบี 7 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 63 

                            (2)  ดีเซลบี 7 = ดีเซลบี 7 + ดีเซลบี 7 (ชนิดพิเศษ) + ดีเซล บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยโูร 5 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 
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นอกเหนือจากนโยบายสนบัสนุนจากภาครัฐ ปัจจยัส าคญัต่อปริมาณความตอ้งการใช้ไบโอดีเซลคือ จ านวนรถยนต์
ดีเซลในประเทศไทย จากขอ้มูลของกรมขนส่งทางบก พบว่า ณ เดือนกนัยายน ปี 2564 ประเทศไทยมีจ านวนรถยนต์ดีเซล
สะสมทั้ งห มด  11,941,503 คัน  ซ่ึ ง มี ป ริม าณ เพ่ิ ม ขึ้ น จาก  11,665,908 คัน  ใน ปี 2563 และ  11,309 ,234 ใน ปี 2562                             
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทรถยนต์ 
จ านวน (คัน) 

ปี 2562 ปี 2563 ก.ย. 2564 

รถยนตน์ัง่ส่วนบคุคลไม่เกิน 7 คน  2,863,444 3,062,132 3,211,926 

รถยนตน์ัง่ส่วนบคุคลเกิน 7 คน  358,606 371,290 375,913 

รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล (Van & Pick Up)  6,391,434 6,509,093 6,600,863 

รถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน  742 730 668 

รถยนตบ์ริการธุรกิจ+รถยนตบ์ริการทศันาจร+
รถยนตบ์ริการให้เช่า  

3,586 
3,274 2,907 

รถแทร็กเตอร์+รถบดถนน+รถใชใ้นงาน
เกษตรกรรม  

684,394 
699,381 719,445 

รถโดยสาร  126,620 117,913 111,646 

รถบรรทุก  880,090 901,784 917,831 

รถขนาดเลก็  318 311 304 

รวมรถยนต์ดีเซล  11,309,234 11,665,908 11,941,503 

                            ท่ีมา: ขอ้มูลจากกรมขนส่งทางบกประจ าเดือนกนัยายน 2564 (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

ผูป้ระกอบการไบโอดีเซลในประเทศ 
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นโรงงานท่ีต่อยอดจากอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ การผลิตผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากการกลัน่ และการผลิตเคมีภณัฑ์ เป็นตน้ การผลิตไบโอดีเซลจะเน้นเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั ส่วน
การผลิตเพ่ือใชเ้องในชุมชนส่วนมากใชใ้นภาคเกษตรและอยูใ่นพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตเ้ป็นหลกั 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผูผ้ลิตไบโอดีเซลจ านวนทั้งส้ิน 14 ราย โดยมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวมกันกว่า 9.4 ล้านลิตรต่อวนั                  
โดยมีรายช่ือผูผ้ลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันท่ีได้รับความเห็นชอบการจ าหน่ายหรือมีไวเ้พื่อ
จ าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลงังาน ดงัน้ี 

ล าดับที ่ บริษัท ก าลังการผลิตไบโอดีเซล 
 (ลิตร/วัน) 

สถานที่ตั้งโรงงาน  
จังหวัด 

1 บริษทั น ้ามนัพืชปทุม จ ากดั 1,800,000 ปทุมธานี 

2 บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1,722,242 ระยอง 

3 บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 1,000,000 พระนครศรีอยธุยา 

4 บริษทั นิว ไบโอดีเซล จ ากดั 1,000,000 สุราษฎร์ธานี 

5 บริษทั เอไอ เอเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 722,222 สมุทรสาคร 

6 บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 650,000 ปราจีนบุรี 
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ล าดับที ่ บริษัท ก าลังการผลิตไบโอดีเซล 
 (ลิตร/วัน) 

สถานที่ตั้งโรงงาน  
จังหวัด 

7 บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ ากดั  630,000 ประจวบคีรีขนัธ ์

8 บริษทั เซอร์คูล่า เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 600,000 ปทุมธานี 

9 บริษทั พลงังานสุขสมบูรณ์ จ ากดั 450,000 ชลบุรี 

10 บริษทั โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ ากดั 300,000 ระยอง 

11 บริษทั จีไอ กรีน พาวเวอร์ จ ากดั 200,000 ชุมพร 

12 บริษทั วีระสุวรรณ จ ากดั 200,000 สมุทรสาคร 

13 บริษทั ตรังน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 100,000 ตรัง 

14 บริษทั ไบโอซินเนอร์จี จ ากดั 30,000 นครราชสีมา 

 รวม 9,404,464  

ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

วตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย คือ น ้ ามนัปาล์มดิบ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์จากผลปาล์ม หรือ
ปาลม์น ้ ามนั ท่ีมีแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ในภาคใตข้องประเทศไทย โดยผลผลิตน ้ ามนัปาลม์ดิบในประเทศไทยมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นในปี 2560 ถึง ปี 2562 ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลของภาครัฐและการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาลม์น ้ามนัในภาคใตอ้ยา่งต่อเน่ือง ในปี 2563 ผลผลิตปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ลดลงเป็นผลมาจากผลผลิตปาลม์ท่ีไม่ออก
ตามฤดูกาลและภาวะภยัแลง้ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
                       ท่ีมา: คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กกร.) (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 
 

ราคาวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 
 ราคาวตัถุดิบเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดราคาไบโอดีเซล ซ่ึงวตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิตไบโอดีเซล ประกอบดว้ย 
น ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) น ้ ามนัปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO) และไขปาล์มสเตียริน (RPS)  โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อราคาของ
วตัถุดิบคือ ปริมาณการผลิตปาลม์น ้ามนัและความตอ้งการไบโอดีเซลในประเทศ 
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ชนิดวัตถุดิบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. - ก.ย. 2564 

ปาลม์ทะลาย (น ้ามนั 18%) (บาท/กก.) 4.62 3.45 2.95 4.78 6.23 

น ้ามนัปาลม์ดิบเกรด A (CPO) (บาท/กก.) 24.88 19.57 17.80 28.10 35.40 

RBDPO(1) (บาท/กก.)  27.88 22.57 20.80 31.10 38.06 

RPS (บาท/กก.) 25.10 19.82 18.07 28.67 35.84 
หมายเหตุ:    (1)   RBDPO = CPO + 3 บาท/กก. 
ท่ีมา: กรมการคา้ภายใน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

ราคาจ าหน่ายไบโอดีเซล 
ในประเทศไทย ราคาจ าหน่ายไบโอดีเซลจะอา้งอิงจากราคาไบโอดีเซลตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลงังาน ซ่ึงราคาอา้งอิงจะพิจารณาจากราคาวตัถุดิบและตน้ทุนการผลิตไบโอดีเซลของผูป้ระกอบการ เพื่อความเป็นธรรมต่อ
ทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต โดยราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตไบโอดีเซลประกอบดว้ย น ้ ามนัปาล์มดิบ (CPO) น ้ ามนั
ปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO) และไขปาลม์สเตียริน (RPS)   

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. - ก.ย. 2564 

ราคาไบโอดีเซลอา้งอิง (บาท/ลิตร) 28.80 24.05 21.65 31.78 38.96 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 
 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ สามารถขายไบโอดีเซลแก่ผูค้ ้าน ้ ามันท่ีได้รับความเห็นชอบการจ าหน่ายหรือมีไวเ้พื่อจ าหน่าย             
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั ดงัน้ี 

ล าดับที่ บริษัท 
1 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
2 บริษทั เชฟรอน (ไทย ) จ ากดั 
3 บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 

4 บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

5 บริษทั ไบโอเอน็เนอยี่พลสั 2 จ ากดั 

6 บริษทั ซสัโก ้ดีลเลอรส์ จ ากดั 
7 บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 
8 บริษทั อาร์เอส ออยล ์เทรดดิ้ง จ ากดั 
9 บริษทั ทริปเปิลเอสปิโตรเลียม จ ากดั 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2564 (ตรวจสอบขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564) 

นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซล ซ่ึงถือเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนส าคญัของ

อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ทั้งน้ีประเทศไทยเร่ิมผลิตไบโอดีเซลส าหรับใชผ้สมในน ้ามนัดีเซลเชิงพาณิชยค์ร้ังแรกในปี 2551 ท่ี
สัดส่วนร้อยละ 2.0 – 3.0 (B2-B3) โดยมีการปรับสัดส่วนเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองมาเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.0 (B5) ในปี 2555 และ
สัดส่วนร้อยละ 7.0 (B7) ในปี 2557 ซ่ึงในปัจจุบันอยู่ท่ีสัดส่วนร้อยละ 10.0 (B10) ท าให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลของ
ประเทศเติบโตต่อเน่ืองตลอดช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไดป้รับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน ้ ามนั
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ดีเซลลงในบางช่วงท่ีผลผลิตปาล์มน ้ ามันในประเทศมีไม่เพียงพอ (ปี 2558-2559) และปรับเพ่ิมสัดส่วนในช่วงท่ีมีผลผลิต
ส่วนเกินของปาล์มน ้ ามนั (ปี 2561-2562) ทั้งน้ี การผลิตไบโอดีเซลจะเน้นเพื่อใช้ในประเทศเกือบทั้งหมด ขณะท่ีการน าเขา้          
ไบโอดีเซลจากต่างประเทศจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลงังาน 

ในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.)  ได้มีมติเห็นชอบในการลดสัดส่วน                 
การผสมไบโอดีเซล ในภาวะวิกฤตดา้นราคาน ้ามนั โดยก าหนดนโยบายดงัน้ี  

1)  ปรับสัดส่วนไบโอดีเซลเป็นร้อยละ 7.0 (B7)ในช่วงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง 4 กุมภาพนัธ์ 2565 และปรับลด
เป็นร้อยละ 5.0 (B5) ในช่วงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

2)  ก าหนดน ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว B7 เกรดเดียว ตั้งแต่ปี 2567 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีนโยบายดงักล่าวยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
จนกว่าอธิบดีกรมธุรกิจพลงังานจะออกประกาศ ซ่ึงโดยปกติหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก่อน เช่น ผูบ้ริโภค ผูค้า้น ้ามนั ผูผ้ลิตน ้ามนัปาลม์/ไบโอดีเซล และ
เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์ เพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 
 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ:    (1)   ส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารสาธารณะ 
 (2)   กรมธุรกิจพลงังานขอความร่วมมือผูค้า้น ้ามนัจ าหน่ายน ้ามนัดีเซล B10 เป็นโครงการน าร่อง 
 (3)   กรมธุรกิจพลงังานประกาศใช ้B10 เป็นน ้ามนัดีเซลมาตรฐานแทน B7 ในวนัที่ 1 ต.ค. 2563 
 (4)   กรมธุรกิจพลงังานประกาศใช ้B6 เป็นน ้ามนัดีเซลมาตรฐานชัว่คราว ตั้งแต่วนัที่ 11 – 31 ต.ค. 2564 

ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

นโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกหรือ 
Alternative Energy Development Plan: AEDP พ.ศ. 2561-2580) เป็นปัจจยัส าคญัต่อการก าหนดทิศทางอุตสาหกรรมไบโอ
ดีเซล โดยเฉพาะการจดัการผลผลิตน ้ามนัปาลม์ในประเทศให้เพียงพอส าหรับการผลิตไบโอดีเซล ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้น ้ามนั
ดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน ้ ามนัดีเซลมาตรฐานของประเทศเพื่อให้สมดุลกบัปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ ามนัและน ้ ามนัปาลม์ และ
ลดการชดเชยเช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงจะท าให้ปริมาณการใช้น ้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลดลง นอกจากน้ีส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยงัส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล เช่น ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นเวลา 8 ปี รวมถึงไดรั้บการลดหย่อนภาษีส าหรับก าไรสุทธิในอตัราร้อยละ 50.0  ของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปี และ
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรเป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาน ้ ามนัปาลม์ท่ีสูง ส่งผลให้ราคาไบโอดีเซลมี
การปรับตวัสูงขึ้น คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากราคา โดยปรับสัดส่วน
การผสมน ้ามนัไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซลจากเดิมท่ีมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ B20, B10 และ B7 ให้เหลือเพียง B7 เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงต่อมาไดมี้ประกาศปรับลดเหลือ B5 ตั้งแต่ 5 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม
2565 โดยนโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคบัใช้ในระยะส้ันเท่านั้น ขณะท่ีในเชิงนโยบายรัฐบาลยงัไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง
แนวทางจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ Alternative Energy Development Plan: AEDP                     
พ.ศ. 2561-2580 แต่อยา่งใด 
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              ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมลูค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ที่เกี่ยวกับผลติภณัฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 
(Health and Well-Being Products) (“ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพทีม่ีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ”) 

ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ คือผลิตภณัฑ์ทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีไดม้า
จากพืช วสัดุทางการเกษตรท่ีสามารถทดแทนได ้สารอินทรียธ์รรมชาติจากแหล่งน ้ า และวสัดุป่าไม้ ท่ีเป็นทางเลือกแทน               
การใชส่้วนประกอบเดิมท่ีไดม้าจากน ้ามนัหรือฟอสซิล โดยผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีอยูใ่นขอบเขตธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออก      
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1)  เช้ือเพลิงชีวภาพ (Bio-fuel) หรือเอทานอลและไบโอดีเซล ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัดั้งเดิมของกลุ่มบริษทัฯ 
2) ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง ท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป็นธุรกิจแห่งอนาคตของกลุ่มบริษทัฯ โดยแบ่งออก            

เป็นส่วนประกอบชีวภาพในผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร (Bio-Nutrition Ingredients) ส่วนประกอบชีวภาพใน
เคร่ืองส าอาง (Bio-cosmetic Ingredients) ส่วนประกอบชีวภาพในยา (Bio-Pharmaceutical Ingredients) และ
วสัดุชีวภาพ/สารออกฤทธ์ิชีวภาพ (Bio-Materials/Bio-Active Ingredients) 

ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงเป็นการต่อยอดจากเช้ือเพลิงชีวภาพแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต ์               
ใช ้ท าให้มีมูลค่าสูงกว่าเช้ือเพลิงชีวภาพแบบเดิมอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้นการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เขา้สู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์
ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดยกลุ่มบริษทัฯ คาดว่าจะท าให้รายไดแ้ละการท าก าไรของกลุม่บริษทัฯเพ่ิมสูงขึ้น 

ทั้งน้ี เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีทางกลุ่มบริษัทฯ ศึกษาและร่วมพัฒนาคือ เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์(Synthetic 
Biology) หรือเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และวิศวกรรม เพื่อการออกแบบ 
ปรับปรุงแกไ้ข หรือดดัแปลงโมเลกุลและสารพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิต เช่น จุลินทรีย ์พืช และสัตว ์ให้มีลกัษณะและคุณสมบติั
ใหม่ตามท่ีตอ้งการ 
ระดับเทคโนโลยี เทคโนโลยีขั้นตน้ เทคโนโลยีขั้นกลาง เทคโนโลยีขั้นสูง 

ช่ือเทคโนโลยี Mutagenesis Genetic Engineering Synthetic Biology 

ลักษณะส าคัญ การใช้สารเคมีหรือรังสี เพื่อท า
ให้ ส่ิงมีชีวิตเกิดการกลายพันธ์ุ 
ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
พนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตนั้น 

การตัดต่อห รือเค ล่ือนย้ายยีน 
(Gene) ของส่ิงมีชีวิตหน่ึงไปใส่
ในยีนของส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง 

การออกแบบ ปรับปรุงแก้ไข 
โมเลกุลและสารพันธุกรรมใน
ส่ิ ง มี ชี วิ ต ให้ มี ลั กษ ณ ะแ ล ะ
คุณสมบติัใหม่ตามท่ีตอ้งการ 

ตัวอย่าง 
• Chemical Mutagenesis 

• Radiation Mutagenesis 

• Recombinant DNA 

• Simple Trans-genesis 

• Xeno Nucleic Acids 

• Genome Replacement 

ท่ีมา: National Human Genome Research Institute และ ScienceDirect 

 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการประยุกต์เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) ในธุรกิจ
ผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 2 ประเภท (ธุรกิจส่วนประกอบชีวภาพในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและธุรกิจ
ส่วนประกอบชีวภาพในเคร่ืองส าอาง) ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มัน่ใจว่าเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) จะช่วยให้
กลุ่มบริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ อยา่งมีนยัส าคญั 
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นอกจากน้ีในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีแผนท่ีจะเติบโตในธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ครบวงจร ทั้งธุรกิจตน้น ้า (Upstream) ธุรกิจกลางน ้า (Midstream) และธุรกิจปลายน ้า (Downstream) ดงัน้ี 

 
1) ธุรกิจต้นน ้า (Upstream) หรือการค้นควา้ วิจัยและพฒันา (Research & Development) โดยท่ีผ่านมา กลุ่ม

บริษัทฯ มีการลงทุนในสตาร์ทอัพท่ีมีความรู้ ความสามารถในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ เช่น Manus เพ่ือเพ่ิมขีดความรู้และความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้ง
การน าขอ้มูล ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการร่วมทุนมาประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง
ท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

2) ธุรกิจกลางน ้า (Midstream) หรือธุรกิจโรงงานผลิต เป็นการน าการค้นควา้ วิจัย และพฒันา (Research & 
Development) ของธุรกิจตน้น ้ามาต่อยอดเพ่ือพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์ดงันั้น เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ธุรกิจตน้น ้ าถึงธุรกิจปลายน ้ า กลุ่มบริษทัฯ จึงมีเป้าหมายในการพฒันาโรงงานผลิตและจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ชีวภาพท่ีมีมูลค่ าสูงท่ี ส่งเสริมสุขภาพ (Contract Development and Manufacturing 
Organization (CDMO)) ซ่ึงสามารถผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูงต่างๆ โดยสร้างมารวมศูนย์เป็น Biorefinery 
Complex ท่ีมีความพร้อมในการรองรับธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อการพฒันาต่อยอดและการใช้
สาธารณูปโภคร่วมกนั 

3) ธุรกิจปลายน ้า (Downstream) ซ่ึงรวมทั้ งธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายเชิงพาณิชยข์องผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น ผลิตภณัฑส์ารให้ความหวาน สารสกดัแอสตาแซนธิน น ้ายาลา้งผกัปลอดสารพิษ เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ฯ จะมีการพฒันาและเพ่ิมสินคา้ส าหรับธุรกิจปลายน ้าอยา่งต่อเน่ือง  
 

ภาพรวมธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเสริมสุขภาพและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคในประเทศไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ และนิยมรับประทานผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริม

สุขภาพเพื่อเสริมให้ร่างกายแขง็แรงและมีภูมิตา้นทานมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะภายหลงัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  
ส่งผลให้อุตสาหกรรมของผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสุขภาพมีโอกาสเติบโตไดอ้ีกมากในอนาคต จากขอ้มูลการศึกษา
ของ Euromonitor International พบว่าในอดีตตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2563 ประเทศไทยมียอดขายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เสริมสุขภาพจ านวน 155,194.2 ลา้นบาท และเติบโตเป็น 179,727.6 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 24,533.4 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 3.0 ต่อปี นอกจากน้ี Euromonitor International ยงัไดค้าดการณ์ว่าตลาดดงักล่าวจะยงั
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เติบโตอย่างต่อเน่ืองอีกในปี 2565 – 2568 จากยอดขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เก่ียวข้องกับการเสริมสุขภาพจ านวน 189,181.1              
ลา้นบาท เป็น 207,125.9 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 2.9 ต่อปี   

                         
                                                 สามารถดูรายละเอียดไดต้ามขอ้มูลดา้นล่าง 

 
                    ท่ีมา: Euromonitor International   

ในส่วนของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นตลาดท่ีน่าจบัตามอง และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
ในทุกปี โดยพบว่าในอดีตตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2563 นั้น ประเทศไทยมียอดขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจ านวน 16,647.6             
ลา้นบาท และเติบโตเป็น 25,268.8 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 8,621.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียทบตน้ (CAGR) 
ร้อยละ 8.7 ต่อปี เติบโตอย่างโดดเด่น และสูงกว่าการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพทั้งกลุ่ม
นอกจากน้ี Euromonitor International ยงัไดค้าดการณ์ว่าตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในไทยยงัมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองอีกในปี 2565 – 2568 จากยอดขายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ านวน 27,906.5 ลา้นบาท เป็น 32,166.7 ลา้นบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียทบตน้ (CAGR) ร้อยละ 4.9 ต่อปี สามารถดูรายละเอียดไดต้ามขอ้มูลดา้นล่าง 

        ท่ีมา: Euromonitor International   
 
 
 
 
 
 
 

16,647.6 18,088.7 19,621.8 21,411.9 23,396.0 25,268.8 26,578.5 27,906.5 29,269.2 30,682.2 32,166.7

                                                                             

                          (       )

155,194.2 158,204.7 164,648.7 171,996.5 178,462.7 179,727.6 184,098.8 189,181.1 194,607.6 200,574.6 207,125.9

                                                                             

                                              (       )
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   ทั้งนีปั้จจัยท่ีหลักที่ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้ในอนาคต คือ 
1. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
 อ้างอิงตัวเลขจ านวนประชากรจากส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนประชากรผูสู้งอาย ุ

(หมายถึง ประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี) เพ่ิมขึ้นโดยตลอด จากเดิมในปี 2554 ประเทศไทยมีประชากรผูสู้งอายุจ านวน 7.8 
ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในปี  ต่อมาในปี 2563 ประชากรผูสู้งอายใุนไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
เป็น 11.6 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในปี การเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดจากปี 2554 จนถึง  
ปี 2563 น้ี คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียทบต้น (CAGR) ร้อยละ 4.5 ต่อปี การท่ีประเทศไทยมีอตัราส่วนจ านวนผูสู้งอายุ
มากกว่าร้อยละ 10.0 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ได้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอาย ุ 
(Aging society) อยา่งเตม็รูปแบบ และมีแนวโนม้ท่ีจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ในอีกไม่ชา้              

                    ท่ีมา: กรมกิจการผูสู้งอาย ุ

 
  โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้ค านิยามของผู้สูงอายุ (Older person) ดังนี ้

• ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร                 
ทั้งประเทศ  

• ระดับสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ  60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากร             
ทั้งประเทศ  

• ระดบัสังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มท่ี (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป
มากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ  

 
การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผูสู้งอายุ และการก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วนั้น                 

ไดส่้งผลให้ประชากรผูสู้งอายุจ านวนหน่ึงไม่สามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นไดอ้ย่างท่ีควร อนัเน่ืองมาจากจ านวน
สถานท่ีให้บริการ เช่น สถานพยาบาล หรือสถานีอนามยั มีจ านวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้กลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่มวยักลางคน
เร่ิมตระหนักและสนใจในแนวทางการดูแลสุขภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารมาก ย่ิงขึ้ น  สะท้อนได ้                                    
จากกลุ่มตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารปัจจุบนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส าหรับกลุ่มผูสู้งอายุอยา่งหลากหลาย เพื่อตอบสนอง                       
ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
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2. การเติบโตของกระแสรักสุขภาพ  
        การใชชี้วิตของคนในยคุปัจจุบนั มีแนวโนม้การให้ความส าคญัและใส่ใจกบัสุขภาพมากขึ้น ทั้งจากกระแสการ

รักสุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ประกอบกบัการท่ีหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ไดรั้บผลกระทบเชิง
ลบจากการระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัและตระหนกัถึงการป้องกนั และการเสริมสร้างสุขภาพให้แขง็แรง
มากย่ิงขึ้น กระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) จึงถือเป็นเทรนด์การดูแลรักษาร่างกายท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากทั้งจาก
ผูบ้ริโภคทั่วโลก และผู ้บริโภคในไทยเอง โดยกระแสรักสุขภาพดังกล่าวได้เป็นท่ี รู้จักและถูกพัฒนาเปล่ียนผ่านมา                     
อย่างยาวนาน เช่นเดียวกนักับผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาสุขภาพท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ และตอบ
โจทยปั์ญหาของผูบ้ริโภค แนวทางการรักษาสุขภาพท่ีเป็นกระแสนิยมนั้นมีอยูห่ลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักาย และการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

     โดยตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้น ถือเป็นตลาดท่ีน่าจบัตามอง และมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในทุกปี จาก
ตวัเลขยอดขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ Euromonitor International จากกราฟก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
ยอดขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในปี 2563 จ านวน 25,268.8 ลา้นบาท เติบโตอย่างมากจากปี 2558 ท่ีมียอดขายผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารจ านวน 16,647.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียทบต้น (CAGR) ร้อยละ 8.7 ต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นถึง            
1.52 เท่า ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี อีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตและเม่ือศึกษาถึงสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชภณัฑ์ และการตรวจรักษาพยาบาลเฉล่ียต่อเดือนในแต่ละครัวเรือนตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 
พบว่า ครัวเรือนไทยมีสัดส่วนการใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาและเวชภณัฑเ์พ่ิมขึ้นจากร้อยละ 36.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 47.8    
ในปี 2563 โดยผลิตภณัฑ์ในหมวดหมู่ดังกล่าวประกอบไปด้วย 1) ยาแผนปัจจุบัน  2) วิตามิน ยาบ ารุงและอาหารเสริม                   
3) ยาสมุนไพร 4) ยาคุมก าเนิด ถุงยาง และ 5) เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  จึงเห็นได้ว่าความต้องการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นในทกุปี ทั้งจากปัจจยัรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น และกระแสความตอ้งการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น 
จากการท่ีผู ้บริโภคเร่ิมมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ส่งเสริมให้ตลาดดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโต                        
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต   

                                                           ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
 

 ดว้ยปัจจยัความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีถูกขบัดนัมาจากภาวะการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และกระแส
การบริโภคอาหารเสริมนั้น ยอ่มเป็นปัจจยับวกท่ีจะส่งผลให้ตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเกิดการเติบโตอยา่งมากในอนาคต 
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ภาพรวมธุรกิจเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) หรือ “SynBio” 

การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด เห็นไดจ้ากสถิติจ านวนประชากร
โลก ซ่ึงในปี 2523 มีอยู่จ  านวน 4,456.0 ล้านคน ไดเ้พ่ิมเป็น 7,794.8 ลา้นคนในปี 2563 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ  1.4               
ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลา 40 ปีท่ีผ่านมา การเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วน้ีก่อให้เกิดปัญหาหลายอยา่งตามมา หน่ึงในปัญหาใหญ่และ
เป็นท่ีจบัตามอง คือ ปัญหาการขาดแคลนอาหารและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั อนัเป็นผลมาจากการขาดแคลนพ้ืนท่ีท ากิน 
พ้ืนท่ีท าเกษตรกรรม และปศุสัตว์ ท าให้ไม่สามารถผลิตอาหารได้ตามความต้องการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตาม                     
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรได ้ 

 

ท่ีมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

ประกอบกบัปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงพบว่าการท่ีจะด าเนินการผลิตส่ิงของ หรือผลิตภณัฑ์บางอย่าง
นั้น จ าเป็นจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีทางการเกษตรจ านวนมากในการเพาะปลูก และประกอบอุตสาหกรรม แต่กลบัผลิตผลิตภณัฑ์ได้
จ านวนเพียงเล็กน้อย และใชร้ะยะเวลาในการผลิตนานจนกว่าจะไดร้ะดบัท่ีเหมาะสม ท าให้มีปริมาณวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการในระดับอุตสาหกรรม ท าให้ผลิตภณัฑ์มีราคาแพง และไม่คุม้ค่าในการผลิต ถึงแมว่้าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะมี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตก็ตาม ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสังคมในเชิงอรรถประโยชน์เป็นอยา่งมาก ดว้ยปัญหาดงักล่าวจึงไดมี้
การริเร่ิมคน้ควา้ และวิจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ Synthetic Biology (“SynBio”) เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนทรัพยากร และปัญหาในภาคการผลิตดงักล่าว ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ว่า SynBio จะสามารถเขา้มาเปล่ียนโฉมหน้า
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และขบัเคล่ือนสังคมไปสู่ความยัง่ยืนในอนาคตไดอ้ยา่งแน่อน 

SynBio ถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ท่ีใช้วิธีการออกแบบและสร้างระบบทางชีวภาพ (Biological Systems) และ
องค์ประกอบทางชีวภาพ (Biological Components) จากวตัถุดิบทางการเกษตรทั่วไป มาผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม
ชีวภาพ จนสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ชีวภาพชนิดต่างๆ ท่ีตอ้งการได ้นวตักรรม SynBio ดงักล่าว ถือเป็นนวตักรรมใหม่ท่ี
จะเขา้มาเปล่ียนแปลงโลกในอนาคต ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหาร ของใช้ ไปจนถึงยารักษาโรค ให้สามารถผลิตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคของประชากรโลกได ้จากผลงานวิจยัของ Markets and Markets (ผูวิ้จยั
ทางการตลาด) ได้คาดการณ์การเติบโตของตลาดโลกในอุตสาหกรรม Synthetic Biology ว่าจะมีการเติบโตอย่างมากใน
อนาคต จากมูลค่าตลาด 9.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 316.7 พนัลา้นบาท ในปี 2564 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 30.7 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,023.5 พนัลา้นบาท ในปี 2569 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 26.4 ต่อปี 
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โดย ณ ปัจจุบนัไดมี้หลายบริษทัทัว่โลกเร่ิมพฒันาและวางขายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยใชน้วตักรรม SynBio แลว้ 
โดยมีผูผ้ลิตหลายรายในต่างประเทศมีความตอ้งการขยายก าลงัการผลิต และมองหาผูผ้ลิตในย่านอื่นเพื่อเสริมศกัยภาพและ 
เป็นฐานในการผลิตสินคา้เพ่ิมเติม เพื่อช่วยในการออกผลิตภณัฑ์ท่ีใช้นวตักรรม SynBio เพ่ือขยายสู่ตลาดต่างๆ ไดม้ากขึ้น 
ยกตวัอยา่งเช่น 

 ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร และส่วนผสมอาหาร (Food and Food ingredients) 
โดยบริษทัต่างๆ ไดริ้เร่ิมพฒันาอาหารท่ีท ามาจากพืช และถัว่ โดยผ่านกระบวนการทางชีวเคมี หรือชีวสังเคราะห์
ออกมาเป็นเน้ือสัตว์เทียมเพื่อใช้ในการรับประทาน โดยท่ียงัมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้ ง
กระบวนการดงักล่าวยงัช่วยท าให้กระบวนการที่ใชใ้นการผลิตส้ันลง และผูผ้ลิตเองยงัไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนท าฟาร์ม
เล้ียงสัตว ์จึงไมก่่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกระหว่างกระบวนการผลิตอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
• Impossible Foods เป็นบริษทั Start Up จากสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัได้พฒันาเน้ือเทียมจากพืช (Plant-based 

meat) มีทั้ งเน้ือววับด นักเก็ตไก่ และเน้ือหมู โดยการเติม Heme ซ่ึงเป็นโมเลกุลโปรตีนท่ีสังเคราะห์ขึ้นมา               
จากกระบวนการหมกั Precision ท าให้มีรสชาติและรสสัมผสัใกลเ้คียงกบัเน้ือสัตวจ์ริงเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมี 
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า เน่ืองจากเน้ือเทียมดงักล่าวมีองคป์ระกอบหลกัจากโปรตีนถัว่เหลือง และโปรตีน
ในมนัฝร่ัง ซ่ึงมีปริมาณโปรตีนสูงพอกบัเน้ือจริง แต่ปราศจากโคเลสเตอรอล และมีปริมาณไขมนัเพียงเล็กน้อย 
นอกจากน้ีเน้ือสัตวเ์ทียมดงักล่าวยงัมีราคาใกลเ้คยีงกบัเน้ือสัตวจ์ริงอีกดว้ย 

• Perfect Day เป็นบริษทั Start Up จากสหรัฐอเมริกา ไดศึ้กษาและพฒันา “น ้ านมท่ีสร้างจากกระบวนการผลิต
โปรตีนทางชีวภาพ” (Animal-free milk protein) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์นมท่ีมีเคซีนและโปรตีนจากนมดว้ยรสชาติ
เหมือนผลิตภัณฑ์นมววั ท าให้สามารถผลิตนมท่ีปราศจากแลคโตส อีกทั้ งยงัสามารถควบคุมคุณค่าทาง
โภชนาการไดอ้ย่างแมนย  า และยงัสามารถพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง ท่ีใช้นมเป็นวตัถุดิบหลกัได้
หลากหลาย เช่น นม ชีส ไอศกรีม เป็นตน้ 

3. ผลิตภณัฑด์า้นเส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่ม 
เน่ืองจากกระบวนการผลิตเส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่มในปัจจบุนันั้น เป็นการผลิตมาจากวสัดุทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น
พืช หรือส่ิงมีชีวิต แล้วจึงน ามาผ่านกระบวนการทางเคมีต่างๆ เช่น การฟอก และการยอ้มสี ซ่ึงส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงเป็นท่ีมาให้หลายๆ บริษทัเร่ิมพฒันากระบวนการผลิตเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มจาก
นวตักรรม SynBio เช่น 

• บริษทั Spiber เป็นบริษัท Start Up จากญ่ีปุ่ น ได้พฒันาและผลิตเส้นใยแมงมุมสังเคราะห์ (Spider Silk 
Protein) เพื่อน ามาผลิตเป็นเส้ือผา้ โดยเส้นใยดงักล่าวมีความแข็งแรงและทนทานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงั
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย ปัจจุบนัไดร่้วมมือกบั The North Face แบรนด์เส้ือผา้ชั้นน า ในการผลิตเส้ือ
กนัหนาวรุ่น Moon Parka ท่ีท ามาจากเส้นใยแมงมุมสังเคราะห์ 

• บริษทั Bolt Threads เป็นบริษทั Start Up จากสหรัฐอเมริกา ท่ีท าการศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ไหม
สังเคราะห์ (Microsilk Fiber) หนงัเทียมท่ีพฒันามาจากเห็ด ปัจจุบนัมีแบรนด์เส้ือผา้ชั้นน าให้ความสนใจ 
และน าผลิตภณัฑ์ของ Bolt Threads ไปด าเนินการผลิตสินคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เช่น Stella McCartney, 
Best Made Co. และ Adidas เป็นตน้  
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จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ Synthetic Biology นั้นเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั และเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลและ
บริษทัทัว่โลกหนัมาให้ความสนใจและสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก โดยมีการก่อตั้งภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกนัด าเนินงานระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจยัและพฒันา สามารถดูล าดบัการก่อตั้งภาคีเครือข่ายใน แต่ละประเทศ
ไดด้งัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ท่ีมา: ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ในขณะเดียวกนั หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยไดมี้ความตระหนักถึงความส าคญัของนวตักรรม SynBio และ
เล็งเห็นถึงศกัยภาพของการเติบโตในตลาดดงักล่าว จึงไดด้ าเนินการก่อตั้ง “ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม” ขึ้นมาเพื่อช่วยผลกัดนัให้เกิดการพฒันา และขบัเคล่ือนให้เกิดธุรกิจ
ท่ีมาจากนวตักรรม SynBio ในประเทศไทย โดยไดจ้ดัท าแผนท่ีน าทางการขบัเคล่ือนพฒันาธุรกิจนวตักรรมจากเทคโนโลยี 
SynBio ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะเวลา คือ 

1) ระยะแรก:ด าเนินการในช่วงปี 2565 – 2566 (คิดเป็นระยะเวลาด าเนินการทั้งส้ิน 2 ปี) 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการในระยะน้ีคือ มุ่งเน้นการพัฒนาต้นน ้ าด้านการทดสอบความเป็นไปได้ทาง
เทคโนโลยนี าร่องในสาขาท่ีมีความพร้อม และการสร้างการยอมรับในภาคผูบ้ริโภค 

2) ระยะสอง: ด าเนินการในช่วงปี 2567 – 2569 (คิดเป็นระยะเวลาด าเนินการทั้งส้ิน 3 ปี) 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินการในระยะสองคือ การผลิตสินคา้และบริการท่ีมาจากนวตักรรม SynBio สู่ตลาดท่ีเร่ิม
ไดรั้บการยอมรับแลว้ 
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3) ระยะสาม: ด าเนินการในช่วงปี 2570 – 2574 (คิดเป็นระยะเวลาท้ังส้ิน 5 ปี) 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการในระยะสามคือ การสร้างยุทธศาสตร์ชาติในการสนับสนุน BCG Economy เพื่อ
ผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนยก์ลางแห่งสุขภาพและวิถีกินดีอยูดี่ระดบัโลกต่อไป 

ทั้งนีป้ระเทศไทยมี Start Up ทางด้าน SynBio ที่ได้ก่อตั้งและเร่ิมด าเนินงานแล้ว 5 ประเภทนวตักรรม ได้แก่ 

1) นวัตกรรมด้านการเกษตร ได้แก่ 

• บริษทั ไบโอม จ ากดั (“BIOOM”) ด าเนินการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์ และต่อยอด
เป็นน ้ายาลา้งสารพิษตกคา้งในผกัและผลไม ้

• บริษทั อะควา อินโนแวค จ ากดั (“Aqua Innovac”) ด าเนินการวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัโรคติดเช้ือของปลา และ
การพฒันาวคัซีน ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2) นวัตกรรมด้านอาหาร ได้แก่ 

• บริษัท เจ็นโฟลิส จ ากัด  (“Genfosis”) ด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการตรวจสุขภาพลงลึกถึง                 
ระดบั DNA 

3) นวัตกรรมด้านการแพทย์ ได้แก่ 

• บริษทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ ากดั (“Baiya”) ด าเนินการวิจยัและพฒันาแพลตฟอร์มในการผลิตโปรตีนจากพืช 
ซ่ึงน าไปสู่การสร้างผลิตภณัฑ ์Biopharmaceuticals 

4) นวัตกรรมด้านวัสดุชีวภาพ ได้แก่ 

• บริษทั สไปเบอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“Spiber”) ด าเนินการวิจยัและพฒันาสารสังเคราะห์ เส้นใยประดิษฐ์ 
5) นวัตกรรมด้านอวกาศ ได้แก่ 

• ทริปเพลอร์ แอดเฮสซีฟ (“Tripler Adhesive”) ด าเนินการวิจัยและพฒันาสูตรกาวและสารยึดเกาะเพื่อใช้
ส าหรับอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือทางอวกาศ 

 
นโยบายและการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพยงัสอดคล้องกับ                 
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล หรือโมเดล Bio-Circular-Green Economy (“BCG”) ซ่ึงเป็นแนวคิดการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม ไปยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยนืให้กบัอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยโมเดล 
BCG จะช่วยในการผลกัดนัเศรษฐกิจหลกัทั้ง 3 ดา้นของประเทศไทยไปพร้อมกนั ไดแ้ก่ 

1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการน าความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม มาพฒันาต่อยอดจากฐาน
ความเขม้แข็งเดิม ซ่ึงก็คือ ทรัพยากรชีวภาพหรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินคา้ เช่น การ
พฒันาพืชให้มีลกัษณะและคุณสมบติัใหม่ตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
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2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการน าทรัพยากรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าท่ีสุด 
โดยมุ่งเนน้ไปท่ี Zero Waste หรือการลดปริมาณของเสียให้นอ้ยลงหรือเท่ากบัศูนย ์ดว้ยการปรับกระบวนการ
ผลิต เช่น การเปล่ียนของเสียจากการผลิตให้เป็นผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

3) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นการมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างย ัง่ยืน โดยเฉพาะความ
ยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจาก
กากน ้าตาล การใชผ้ลิตภณัฑชี์วภาพในการลา้งสารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไม ้

        โดยรัฐบาลมีความตั้ งใจท่ีจะเปล่ียนข้อได้เปรียบ (Comparative Advantage) ของประเทศไทยท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรมให้เป็นความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยนวตักรรม เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตและ
แข่งขนัไดใ้นระดับโลก รวมถึงการกระจายโอกาส รายได ้และความเจริญ ไปสู่ประชาชนของประเทศอย่างทัว่ถึง ภายใต้
เง่ือนไขการดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั ซ่ึงตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เขา้ไปยกระดบั
ผลิตภาพของผูผ้ลิตส่วนใหญ่ท่ีอยูท่ี่ฐานของปิรามิด ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซอ้นและนวตักรรมการจดัการท่ีจะ
น าไปสู่การลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิต และสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภณัฑ์ ในขณะเดียวกนั ก็ตอ้งส่งเสริมผูป้ระกอบการ
นวตักรรม (Innovation Driven Enterprise) ท่ีมีความพร้อมในส่วนยอดของปิรามิดให้ผลิตสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงโดยใชเ้ทคโนโลยี
ขั้นสูงมุ่งเป้าสู่การเป็นประเทศท่ีเป็นผูส้ร้างเทคโนโลยีและนวตักรรมในทา้ยท่ีสุด ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
เพ่ิมโอกาสในการเป็นผูส่้งออกเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

                                                                    
                                                                    ท่ีมา: ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 

รัฐบาลออกแบบแนวทางการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 เพื่อ              
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกบัการยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก และไดร่้างแนวทางในการด าเนินงานส าคญัภายใต้
แผนปฏิบติัการท่ีครอบคลุมกลยทุธ์ 4 ดา้น 

 
1) สร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ ให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผลิตภณัฑ์

ชีวภาพ โดยผลกัดนัให้มีการปรับปรุง แกไ้ข เพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรค และ/หรือ ท่ีควรมี
เพ่ิมเติมเพ่ือปลดลอ็กให้เกิดการแข่งขนั  
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2) การใชท้รัพยากร BCG ในพ้ืนท่ีสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน โดยพฒันารูปแบบการลงทุนดา้นพลงังานในระดบัชุมชนท่ี
มีความยัง่ยืน โดยลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ การบริหารจดัการห่วงโซ่การผลิตและการใช้ไฟฟ้า โดย
อ านวยความสะดวกให้สามารถเช่ือมต่อไปยงัระบบอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ 

3) การใช้พืชเกษตรส่วนเกินให้เกิดคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือพฒันาต่อยอดผลผลิตเกษตรและเช้ือเพลิงชีวภาพไปสู่
ผลิตภณัฑ์มูลค่าสูงท่ีหลากหลาย การผลกัดนัและกระตุน้ให้เกิดการใชพ้ลงังานเพื่อการทดแทนและหมุนเวียนของ
เสียหรือวสัดุเหลือใชใ้ห้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ อนัน าไปสู่การสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพให้มี
ความมัน่คงย ัง่ยืน 

4) การใชน้วตักรรมชีวภาพสร้างธุรกิจให้กบั SMEs เป็นการต่อยอดการพฒันาวสัดุและเคมีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
จากวสัดุทางการเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ือสร้างโอกาสดา้นเคมี วสัดุชีวภาพ 
การสร้างมลูค่าเพ่ิม และสร้างธุรกิจ SMEs 
 
จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลผ่านแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พบว่า แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ กล
ยุทธ์ท้ัง 4 ด้าน ของแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นอกจากน้ียงัเป็นส่วนหน่ึง
ของอุตสากรรมพลงังานและเคมีชีวภาพ ท่ีภาครัฐตอ้งการสนบัสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น สารให้ความหวาน สารแต่งกล่ินรส สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ พลาสติก
ชีวภาพ อาหารเสริมสุขภาพ เป็นตน้ 
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สิทธิและประโยชน์ทางภาษี 
โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตไบโอดีเซลของบริษทัย่อยของบริษัทฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) โดยมีรายละเอียดของสิทธิและประโยชน์ทางภาษีท่ีส าคญัท่ีแต่ละบริษทัได้รับ 
อยูใ่นปัจจุบนัดงัน้ี 

รายละเอียด 

KGI 

BBE 
โรงงานน ้าพอง 

1 
โรงงานน ้าพอง 2 

คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2364(1)/2554 62-0682-1-00-1-0 62-1295-1-00-1-0 59-1116-0-00-2-2(1) 

ผลิตภณัฑ ์และก าลงัการผลิต ▪ ผลิตก๊าซชีวภาพ  
ก าลงัการผลิต 
9.51 ลา้น  
ลบ.ม. ต่อปี 

▪ ผลิตเอทานอล 
99.5% ก าลงั 
การผลิต 66.0           
ลา้นลิตรต่อปี 

▪ ผลิตก๊าซชีวภาพ  
ก าลงัการผลิต 
20.85 ลา้น  

▪ ลบ.ม. ต่อปี 

▪ ผลิตเอทานอล 
99.5% ก าลงั       
การผลิต 54.75               
ลา้นลิตรต่อปี 

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการมีก าหนด 8 ปี นบัจาก 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้(ระยะเวลาส้ินสุด) 

 
(หมดอาย)ุ 

(2) 
(2) 

 
(25 ธ.ค. 2565) 

2. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี หลงัจากครบก าหนด 8 ปีท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ (ระยะเวลาส้ินสุด) 

 
(27 ก.พ. 2569)    

3. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตาม
มาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 
(2) 

(2)  

4. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร     

5. ไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่า
ประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายเป็นเวลา 10 ปี นบัจาก
วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้(ระยะเวลาส้ินสุด) 

 
(27 ก.พ. 2566)    

6. ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไป 
จากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

    

7. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนั
น าเขา้คร้ังแรก 

    

8. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อ
ส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
น าเขา้คร้ังแรก 
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รายละเอียด 

BBF BUP 

BBF 1 BBF 2 โรงงาน 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

โรงงานก๊าซชีวภาพ โรงงานผลิตไฟฟ้า
และไอน ้า 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1485(9)/2551 1150(1)/2558 62-0306-1-00-1-0 63-0507-1-00-1-0 64-0387-1-00-1-0 

ผลิตภณัฑ ์และก าลงัการผลิต ▪ ผลิตไบโอ
ดีเซล ก าลงั
การผลิต 
145.0 ลา้น
ลิตรต่อปี 

▪ ผลิตไบโอดีเซล 
ก าลงัการผลิต 
172.0 ลา้นลิตร
ต่อปี 

▪ ผลิตน ้ามนั 
ปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ 
ก าลงัการผลิต 
62.1 ลา้นลิตร 
ต่อปี 

▪ ผลิตกลีเซอรีนบริ
สุทธ์ิ(ไม่นอ้ยกว่า 
99.5%) ก าลงัการ
ผลิต 28,050 ตนัต่อปี 
 

▪ ผลิตก๊าซชีวภาพ  
ก าลงัการผลิต 27.72 
ลา้น ลบ.ม. ต่อปี 

▪ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 3 เมกะ
วตัต ์ 

▪ ผลิตไอน ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ ก าลงัการ
ผลิตไอน ้า 20  
ตนั/ชัว่โมง 

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการมี
ก าหนด 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายได ้(ระยะเวลาส้ินสุด) 

  
(หมดอาย)ุ 


(3) 

(19 ก.ค. 2567) 
 

(4 ธ.ค. 2571) 
(2)  

2. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติ มีก าหนด 5 ปี หลงัจาก
ครบก าหนด 8 ปีท่ีไดรั้บการ
ยกเวน้ (ระยะเวลาส้ินสุด) 

 
 

(19 ก.ค. 2572)    

3. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปัน
ผลจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

  
(หมดอาย)ุ   

(2)  

4. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับเคร่ืองจกัร 

     

5. ไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง 
ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสอง
เท่าของค่าใชจ่้ายเป็นเวลา 10 
ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้
(ระยะเวลาส้ินสุด) 
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6. ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุน

ในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกจากก าไร
สุทธิร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหกัค่า
เส่ือมราคาตามปกติ 

     

7. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัตั้งแต่วนัน าเขา้คร้ัง
แรก 

 

     

8. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อ
ส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ัง
แรก 

     

 
        :  (1) BBE ไดรั้บการโอนสิทธิและประโยชน์เท่าท่ีเหลืออยู่ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1373(9)/2550 ลง

วนัท่ี 11 เม.ย. 2550 จาก สีมา เม่ือวนัท่ี 30 ส.ค. 2559 
 (2)  ยงัไม่เปิดด าเนินการ  
 (3)     ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไบโอดีเซลและน ้ามนัปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ ให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลมีมูลค่าไม่เกิน 171.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีจะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนท่ีแทจ้ริง ในวนัเปิดด าเนินการ 

ข้อพพิาทด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
- ไม่มี   - 

การวิจัยและพฒันา 
กลุ่มบริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจ และคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ

ผลิตภณัฑชี์วภาพ กลุ่มบริษทัฯ จึงให้ความส าคญักบัการคน้ควา้ ศึกษา และพฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์
ชีวภาพ และ ไดแ้สวงหาความร่วมมือจากสถาบนัวิจยั และผูพ้ฒันาเทคโนโลยีชั้นน าของไทยและต่างประเทศ ท่ีมีศกัยภาพ
และเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะร่วมกนัวิจยัและ
พฒันา เพื่อให้ไดน้วตักรรมท่ีสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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            1.การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมิคัล (Oleochemicals) 
               ผลิตภณัฑ์โอเลโอเคมิคลั คือผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบพ้ืนฐานทางเคมีของ
น ้ ามนัและไขมนั เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน ยา น ้ ามนัหล่อล่ืน และไบโอดีเซล เป็นตน้ โดย BBF มีการวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ์โอเลโอเคมิคลัอย่างต่อเน่ือง ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ ในการ                
เพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามัน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับรายได้เกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัอยา่งย ัง่ยืน 

BBF ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MoU) ร่วมกับบริษัทภายนอกท่ีมีความรู้              
ความเช่ียวชาญ ดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑโ์อเลโอเคมิคลั เพื่อประเมินความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการพฒันาน ้ ามนั
หม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพจากน ้ ามันปาล์ม (“โครงการฯ”) ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้านกระบวนการผลิตและ
โรงงานผลิต ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย และด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเป้าหมายของการร่วมมือคือการพฒันา
โครงการฯ จากการผลิตในระดบัตน้แบบสู่การผลิตในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงคาดว่าใชร้ะยะเวลาในการวิจยัและพฒันาโครงการ
ภายใน 1 ปี  

นอกจากน้ี BBF ได้รับอนุมัติการให้ทุนร่วมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่ อวิจัยและพัฒนาโครงการน ้ ามันหล่อล่ืนชีวภาพจากน ้ ามันปาล์ม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านสูตรเคมี เทคนิคการผลิต และการออกแบบการผลิตในเชิงพาณิชย ์โดยคาดว่าใช้
ระยะเวลาในการวิจยัและพฒันาประมาณ 2 ปี 

ทั้งนี ้BBF ยังมีแผนโครงการวิจัยและพฒันา เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโอเลโอเคมิคัล ดังนี ้
1. การใชเ้อนไซม์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมนัปาล์ม ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมความสามารถ             

ในการแข่งขนั 

2. การผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงชีวภาพอากาศยานจากน ้ามนัปาลม์และผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากปาลม์น ้ามนั 

3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัเมทิลเอสเตอร์ และกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ของ BBF เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑ์ดา้นอื่นๆ            

เช่น ผลิตภณัฑ์เพื่อการดูแลสุขอนามยั (Home and Personal Care Products) ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง(Cosmetic Products) 

และผลิตภณัฑย์า (Pharmaceutical Products) เป็นตน้ 

  2.โครงการวิจัยและพฒันาด้านการผลิตเอทานอล 
 เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิตในกระบวนการผลิตเอทานอลนั้น BBE และ KGI  มีโครงการ
ทดลองร่วมกบัหน่วยงานหรือบริษทัภายนอกต่างๆ เช่น โครงการทดลองใชเ้อนไซม์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหมกัเอทานอล
จากมนัส าปะหลงั โครงการทดลองใชเ้อนไซม์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหมกัเอทานอลจากกากน ้ าตาล และโครงการทดลอง
ใชย้ีสตแ์ห้งในระดบัอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)                                                  
      บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ทรัพย์สินท่ีใช้ประกอบธุรกจิ 
1.สินทรัพย์ถาวร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและส ารองการดอ้ยค่าต่างๆ ตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมตาม
กฎหมาย เท่ากบั 5,695.62 ลา้นบาท และ 5,871.41 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ล าดับ รายการ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563  

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2564  
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดิน 272.36 272.36 เป็นเจา้ของ ติดภาระจ านองบางส่วน 

2 อาคาร โรงงาน และส านกังาน 1,163.92 1,414.72 เป็นเจา้ของ ติดภาระจ านองบางส่วน 

3 เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์โรงงาน 3,039.59 2,998.73 เป็นเจา้ของ ติดภาระจ านองบางส่วน 

4 อุปกรณ์ส านกังาน 37.77 34.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

5 ยานพาหนะ 13.95 11.59 เป็นเจา้ของและ 
สัญญาเช่าซ้ือ 

ไม่มีภาระผูกพนั 

6 งานระหว่างก่อสร้าง 1,168.03 1,139.98 เป็นเจา้ของ ติดภาระจ านองบางส่วน 

รวม 5,695.62 5,871.41  

หมายเหต ุ:  - ภาระคงคา้งของวงเงินกูร้ะยะยาวและระยะส้ันจากสถาบนัการเงินท่ีมีการจดจ านองสินทรัพยถ์าวรเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เท่ากบั 1,965.76 ลา้นบาท (BBE เท่ากบั 558.26 ลา้นบาท และ BBF เท่ากบั 1,407.50 ลา้นบาท) 

 - ภาระคงคา้งของวงเงินกูร้ะยะยาวและระยะส้ันจากสถาบนัการเงินท่ีมีการจดจ านองสินทรัพยถ์าวรเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
เท่ากบั 1,496.48 ลา้นบาท (BBE เท่ากบั 279.78 ลา้นบาท และ BBF เท่ากบั 1,216.70  ลา้นบาท) 

 

ทั้งน้ี รายการสินทรัพยถ์าวรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้ สามารถแสดงรายละเอียดจ าแนก
ตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี 
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1.1 ที่ดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของท่ีดินตามงบการเงินรวมตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
ผู้ถือกรรมสิทธิ ์

ทีต่ั้ง ขนาด
พืน้ที่ 
(ไร่) 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ  
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 
2563 

(ล้านบาท) 

มูลคา่ตาม
บัญชีสุทธิ  
ณ วันที ่        

31 ธันวาคม  
2564 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์
ในการถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

KGI อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น 122-2-78 83.84 83.84 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
โรงงานน ้าพอง 

เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระ
ผูกพนั 

อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น 9-2-95 เพ่ือให้ BUP เช่าเป็น
ท่ีตั้งของโรงงาน 

อ. บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี 

102-1-0 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
โรงงานบ่อพลอย 

  

อ. บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี 

95-3-65   เพือ่ให้ BUP เช่าเป็น
ท่ีตั้งของโรงงาน 

 

BBE อ. พนมสารคาม 
จ. ฉะเชิงเทรา 

128-3-31 140.12 
 

140.12 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
โรงงานผลิตเอทานอล
และโรงไบโอแก๊ส  

เป็นเจา้ของ 
 

ติดภาระ
จ านองเพ่ือเป็น
หลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 

อ. พนมสารคาม 
จ. ฉะเชิงเทรา 

77-1-92  พ้ืนท่ีสีเขียว 

อ. พนมสารคาม 
จ. ฉะเชิงเทรา 

 
151-3-48 

 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
บ่อส ารองน ้ าดิบ 

อ. สนามชยัเขต  
จ. ฉะเชิงเทรา 

 

อ. พนมสารคาม 
จ. ฉะเชิงเทรา 

149-3-40  เพือ่ใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
บ่อพกัน ้าเสีย 

BBF อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยธุยา 

50-0-0 48.40 48.40 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
โรงงานผลิตไบโอ
ดีเซล 

เป็นเจา้ของ ติดภาระ
จ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 

รวม 272.36 272.36  
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1.2 อาคาร โรงงาน และส านักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของอาคาร โรงงาน และส านกังานตามงบการเงินรวมตามกฎหมาย รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ทีต่ั้ง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์
ในการถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิท

ธิ ์
ภาระผูกพัน 

KGI อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น 554.18 627.87 ใชเ้ป็นท่ีตั้งของโรงงาน 
น ้าพองและโรงงานบ่อ
พลอย 

เป็น
เจา้ของ 

ไม่มีภาระผูกพนั 

อ. บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี   

BBE อ. พนมสารคาม 
จ. ฉะเชิงเทรา 

153.96 290.55 เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ี
ส านกังานของ BBE และ
ใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
โรงงานผลิตเอทานอล 

เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น

หลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

อ. สนามชยัเขต     
จ. ฉะเชิงเทรา 

 

BBF อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยธุยา 

455.78 496.30 เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ี
ส านกังานของ BBF และ
ใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
โรงงานผลิตไบโอดีเซล 

เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น

หลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

รวม 1,163.92 1,414.72  

 

1.3 เคร่ืองจักร และอุปกรณ์โรงงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์โรงงานตามงบการเงินรวมตามกฎหมาย 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

            ช่ือ
บริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

KGI อ. น ้าพอง 
จ. ขอนแก่น  

1,185.47 1,115.01 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

อ. บ่อพลอย 
จ. กาญจนบุรี 

 

BBE อ. พนมสารคาม 
จ. ฉะเชิงเทรา 

589.83 418.68 เป็นเจา้ของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน 

อ. สนามชยัเขต     
จ. ฉะเชิงเทรา 

 

BBF อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยธุยา 

1,264.29 1,465.04 เป็นเจา้ของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน 

รวม 3,039.59 2,998.73                               
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1.4 อุปกรณ์ส านักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของอุปกรณ์ส านกังานตามงบการเงินรวมตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 (ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษทัฯ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 26.15 21.59 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

KGI เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 4.92 4.81 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น  

อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี  

BBE อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2.74 1.56 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

อ. สนามชยัเขต จ. ฉะเชิงเทรา 

BBF อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยธุยา 3.96 6.07 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 37.77 34.03  

 
1.5 ยานพาหนะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของยานพาหนะตามงบการเงินรวมตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

KGI    13.93 11.58 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BBE 0.02 0.01 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 13.95 11.59  

 

1.6 งานระหว่างก่อสร้าง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของงานระหว่างก่อสร้างตามงบการเงินรวมตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
ผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ 
ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ในการ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

KGI อ. น ้าพอง  
จ. ขอนแก่น 

802.78 937.70 เพื่อขยายก าลงัการ
ผลิตโรงงานน ้าพอง 
และก่อสร้างถงัโม
ลาสของโรงงานน ้า
พองและโรงงานบ่อ
พลอย 

เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระ
ผูกพนั 

อ. บ่อพลอย  
จ. กาญจนบุรี 
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BBE อ. พนมสารคาม 

จ. ฉะเชิงเทรา 
5.39 7.33 เพื่อปรับปรุงระบบ

ผลิตแก๊สชีวภาพและ
ขดุบ่อส ารองน ้าดิบ 

เป็นเจา้ของ ติดภาระ
จ านองเพื่อ

เป็น
หลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 

อ. สนามชยัเขต     
จ. ฉะเชิงเทรา 

 

BBF อ. บางปะอนิ  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

339.07 4.26 เพื่อก่อสร้าง
โรงงานผลิตกลีเซอรี
นบริสุทธ์ิ  

เป็นเจา้ของ ติดภาระ
จ านองเพื่อ

เป็น
หลกัประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน 

BUP จ. กาญจนบุรี 20.79 190.69 เพื่อออกแบบและ
ก่อสร้างโรงงานผลิต
ก๊าซชีวภาพ 

เป็นเจา้ของ - 

รวม 1,168.03 1,139.98    

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามงบการเงิน
รวมตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ชื่อบริษัท รายละเอียดสินทรัพยส์ิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท) 

   ษ  ฯ   ญญ  ช่            ื ้   ใช   ็                ษ  ฯ 14 66 14.00 

KGI(1)   ญญ จะซื ้จะ                     ู         ื   จ   แ ะ ถ    (1)  368.37        

BBE(2)   ญญ  ช่                  ะแ ะ        0.79      

BBF   ญญ  ช่                  ะแ ะ   ื   จ           3.49      

รวม 387.31 376.37 

         :    (1)  KGI           ญญ จะซื ้จะ                    ู          ื   จ   แ ะ ถ            ษ        แ   แ          ซ         จ         ื         1  ฤศจ      2562  ู  ่ 
             400           ะ                ื ้       273 ไ  ่3     63         แ ะ     ื               ะโ ช  ใ        (     3  )     ื ้      ้    2 ไ  ่   ้  ู่         
   ้    จ         แ ่  แ ะ      ซึ      ื ้     ้     171 ไ  ่   ้  ู่          ่      จ        ญจ                 ู          ื   จ    แ ะ ถ     โ      ช   ะใ  แ ่ ู จะ
   ใ       จ  ะ     โ           ์ แ ะ    โ           ์          โ    ็       แ ่ไ ่     5       จ             ญญ  ใ  ะ  ่     โ           ์           ู จะ       
ใ      ไ ใช   ะโ ช  ใ          ไ   ่   โ  ช   ะ ่    แ    ็          ะ 20           ่  ไ  ็     ู จะซื ้     ถซื ้          ่  ถึ             โ           ์ไ   
  ื   ู จะ   ไ          ่ ซื ้         แ   จะ               ่  ไ       จ   ่    แ        แ ะ    ซื ้             

(2)  BBE           ญญ  ช่            (Operating Lease) โ       ญญ  ช่       จ      1 แ      ื ้       19 ไ  ่2     69                            จ      ฉะ ช       
  ื  ใช   ็       ้ ่       ้       ็  ะ ะ     30       ้          31         2589 ซึ  ไ ่   ใ                   ช่    ื   จ      ู ่     ไ               

 
 
 
 



77 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)                                                  
      บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ค่าความนยิม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของค่าความนิยมตามงบการเงินรวม  

ตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท รายละเอียด 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ลา้นบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(ลา้นบาท) 

บริษทัฯ ค่าความนิยม 1,602.32 1,602.32 

รวม 1,602.32 1,602.32 

2.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   2.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามงบการเงินรวม

ตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ลา้นบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(ลา้นบาท) 

บริษทัฯ ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป 0.03 0.43 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 17.70 15.11 

KGI ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป 2.87 2.36 

BBE ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป 2.49 1.54 

BBF ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป 2.12 5.69 

BUP ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป 0.29 0.23 

รวม 25.50 25.36 
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     2.2  เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 2564 บริษทัฯ เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้/บริการจ านวน 1 รายการ และมีเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีอยูร่ะหว่างการขอขึ้นทะเบียนจ านวน 1 รายการ ดงัน้ี 

รูปเคร่ืองหมาย 
การค้า / บริการ 

ประเทศ เลขทะเบียน ส าหรับสินค้า / บริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

 

ไทย 201109847 • โฟมลา้งหนา้ ครีมบ ารุงผิวพรรณ คลีนซ่ิง
ลา้งหนา้ 

• น ้ามนัเช้ือเพลิง 

• อาหารเสริมท าจากสาหร่าย 

7 ก.ย. 61 – 6 ก.ย. 71 

และขอต่ออายไุดทุ้ก 10 ปี  

 

ไทย อยูร่ะหว่างการพิจารณา
ของนายทะเบียน 

 

• ครีมนวดตัว ครีมบ ารุงผิวพรรณ น ้ ามัน
นวดเพื่อผอ่นคลาย 

• เค ร่ืองด่ืมโภชนาการท่ี ไม่ ใช้ในทาง
การแพทย ์ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท าจาก
สารสกดัจากพืช 

อาหารเสริมท าจากสารสกัดจากผลไม ้
อาหารเสริมท าจากสารสกดัจากสาหร่าย 
อาหารเสริมท าจากสารสกดัจากสมุนไพร  

• เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั หวัเช้ือเคร่ืองด่ืม 

ยื่นค าขอไปเมื่อวนัท่ี 13 
กรกฏาคม 2564 และอยู่
ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน 

 
  2.3  ทรัพย์สินทางปัญญา 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีส าคญัใดๆ 
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3.สัญญาประกันภัย 
    ส านักงานและโรงงานผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของกลุ่มบริษทัฯ ทุกแห่งมีการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยสาระส าคญัของสัญญาประกนัภยัสามารถสรุปได ้         
ดงัตารางน้ี 

ผู้เอาประกันภัย 

โรงงาน ท่ีต้ัง วงเงินเอาประกันภยั 
ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ประเภท

ผลิตภัณฑ ์
ก าลังการผลิต  
(ลิตร/วัน) 

อ าเภอ จังหวัด ประกันภัยความเสียหายตอ่ทรัพยส์ิน ประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก 
ประกันภัยความรับผิดชอบ

ต่อบุคคลภายนอก 

   ษ  ฯ           -   ะโ                  -             ่           แ ่ 
           ฟ      จ                     
38.59         

- - 30   ถ      2564 –  
30   ถ      2565 

 

KGI         
 

150,000    ้       แ ่  -             ่ โ        ้    ่      
        661 00         

-             ่            ื โ        ้
    370.50         

-             ่ โ        ้    ่      
 ๊ ซช      179.00         

-             ่ โ      ่      ่  
            1,206 00         

-             ่            ื โ      ่ 
     422.00         

-             ่ โ      ่      ่  
     ๊ ซช      365 00          

-             ่ โ     
   ้    304.00         

-             ่ โ     
 ่      205.00     
    

-             ่    
    จ็      ่     แ ะ
            ่            
  ู ่    ไ  ่    50 00 
         
 

31        2564 –       
31        2565 

300,000  ่        ญจ      
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ผู้เอาประกันภัย 

โรงงาน ที่ต้ัง วงเงินเอาประกันภัย 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ก าลังการผลติ  
(ลิตร/วนั) 

อ าเภอ จังหวัด ประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ

บุคคลภายนอก 

BBE เอทานอล 150,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา - ความเสียหายต่ออาคาร เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์  35.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- ความเสียหายต่อสินคา้คงเหลือ 9.70 
ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 

- 6.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

- ความเสียหายต่อสาธารณชน  
2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อ 1 
เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจากมลพษิ 
2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตอ่ 1 
เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจาก
ผลิตภณัฑ ์2.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ต่อ 1 เหตุการณ์ และรวม
ทุกเหตุการณ์ใน 1 ปี   

1 มกราคม 2564 –              
31 ธนัวาคม 2564  
  

สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 

BBF ไบโอดีเซล 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา - ความเสียหายต่ออาคาร เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์  103.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

- ความเสียหายต่อสินคา้คงเหลือ 8.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- 13.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ - ความเสียหายต่อสาธารณชน  
2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อ 1 
เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษ 
2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อ 1 
เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจาก
ผลิตภณัฑ ์2.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ต่อ 1 เหตุการณ์ และรวม
ทุกเหตุการณ์ใน 1 ปี   

1 มกราคม 2564 –        
31 ธนัวาคม 2564 
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งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

                           -ไม่มี- 

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
จากแผนความตกลงการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-Based) ระหว่าง BCP กับ KSL               

ท าให้เกิดการควบรวมบริษทั (Amalgamation) ระหว่าง BBH ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี BCP ถือหุ้นร้อยละ 100.0 กบั KSLGI ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยท่ี KSL ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BCP คร้ังท่ี 11/2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั KSL คร้ังท่ี 6/2559 – 2560 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560  และไดมี้การควบรวมเป็นBBGI ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ดว้ยทุน
จดทะเบียนแรกเร่ิมจ านวน 2,532.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 253.2 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 บาท                    
โดยมี BCP และ KSL เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0  ต่อมาบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็น
บริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,615.0 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้จ านวน 2,532.0 ลา้นบาท 
แบ่งออก  เป็นหุ้นสามญัจ านวน 506.4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.0 บาท 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ: (1) ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ส่วนที่เหลืออกีร้อยละ 15.0 ถือโดยสีมา ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนของบริษทัฯ ทั้งน้ี สีมา มิไดเ้ป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 (2)    ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30.0 ถือโดย UAC ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนของบริษทัฯ ทั้งน้ี UAC มิไดเ้ป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 (3)    ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ส่วนที่เหลืออกีรอ้ยละ 49.0 ถือโดย Manus ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนของบริษทัฯ ทั้งน้ี Manus มิไดเ้ป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 (4)    เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2564 UBE ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลให้ บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UBE ลดลงจากร้อยละ 21.3 เป็นร้อยละ 12.4 ซ่ึงท าให้ UBE เปลี่ยนสถานะจากบริษทัร่วมทีป่ระกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

เป็นเงินลงทุนอื่น (ขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564)  
 (5)  บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นบุริมสิทธ์ิที่แปลงสภาพได้ของ Manus Bio Inc. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เป็นจ านวนทั้งส้ิน 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากบัประมาณ 796 ลา้นบาท        

โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นกรณีแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัที่ร้อยละ 5.6 
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ข้อมูลบริษัทย่อย และ การร่วมค้าของบริษัทฯ 
รายละเอียดท่ีเก่ียวกับบริษัทย่อย ซ่ึงมีผลการด าเนินงานรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯ จะปรากฏในหมายเหตุประกอบ                       
งบการเงิน ข้อ 10 ของงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ
หมายเลข 5 ทั้งน้ี ตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ ดงัน้ี 

1.  บริษัทในกลุ่มธุรกิจหลัก 

ช่ือบริษัท ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ประเทศ
ที่จัดตั้ง 

ปีที่จด
ทะเบียน
จัดตั้ง 

สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ลา้นบาท)  

มูลค่าเงินลงทุน(1) 
(ลา้นบาท)  

1.1 บริษัทย่อย 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อิน
โนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (KGI) (2) 

ผลิตและจ าหน่าย 
เอทานอล 

ไทย 2547 100.0 610.0 2,782.5 

บริษทั บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) จ ากดั (BBE) 

ผลิตและจ าหน่าย 
เอทานอล 

ไทย 2559 85.0 500.0 444.1 

บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 
(BBF) 

ผลิตและจ าหน่าย           
ไบโอดีเซล 

ไทย 2551 70.0 281.5 425.6 

บริษทั บีบีจีไอ ยทิูลิต้ี แอนด ์
เพาเวอร์ จ ากดั (BUP) 

ให้บริการดา้น
สาธารณูปโภค               
และพลงังาน 

ไทย 2563 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ: (1) อา้งอิงมูลค่าตามบญัชี (วิธีราคาทุน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 (2) เดิมช่ือ “บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด” ต่อมา ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 ได้ท าการเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ ากัด 

(มหาชน)” 
   

ช่ือบริษัท ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ประเทศ
ที่จัดตั้ง 

ปีที่จด
ทะเบยีน
จัดตั้ง 

สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ทุนจด
ทะเบียนช าระ

แล้ว 
(ลา้นบาท)  

มูลค่าเงินลงทุน(1) 
(ล้านบาท)  

2.1 การร่วมค้า 
บริษทั วิน อินกรีเดียนส์ จ ากดั 
(WIN) 

ผลิตและจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑชี์วภาพ           
ท่ีมีมูลค่าสูง 

ไทย 2563 51.0(2) 80.0 40.8 

2.2 อ่ืนๆ  
บริษทั อุบล ไบโอเอทานอล จ ากดั 
(มหาชน) (UBE) 

ผลิตและจ าหน่าย 
เอทานอล และ            
แป้งมนัส าปะหลงั 

ไทย 2561 12.4 3,914 1,086.72 

หมายเหตุ:  (1) อา้งอิงมูลค่าตามบญัชี (วิธีราคาทุน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ UBE เป็นมูลค่ายตุธิรรม 

 (2) เป็นการร่วมคา้ระหว่าง BBGI กบั Manus ซ่ึง BBGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ทั้งน้ี WIN ถือเป็นกิจการร่วมคา้ตามงบการเงิน เน่ืองจากบริษทัไม่มี
อ านาจควบคมุเหนือ WIN และการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บมติเอกฉนัทจ์ากผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย 
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เกณฑก์ารเปรียบเทียบขนาดของบริษัท ข้อก าหนดตามประกา  

Holding Company 
คุณสมบัติของบริษัท 

(1)
 

1          ษ    ่      ะ        จ                            ษ  ฯ 
                  ษ  ฯ              ใ    ษ    ่ แ ะ   ษ   ื  2 

                  ษ  ฯ 

>      ะ 25.0      ะ85.1 

2          ษ       ะ        จ                            ษ  ฯ  
                  ษ  ฯ              ใ    ษ   ื  2 

                  ษ  ฯ 

>      ะ 75.0      ะ 85.1 

3             ษ   ื                          ษ  ฯ 
         ใ    ษ   ื  2 
                  ษ  ฯ 

 <      ะ 25.0      ะ 14.9 

 

 
การพจิารณาขนาดของบริษัทในการขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในกรณีท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน               
(Holding Company) 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทฯ จึงต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี  ทจ.39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลง                                           
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 50/2561 เร่ืองการพิจารณาขนาดของ
บริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยเม่ือพิจารณาแลว้ บริษทัฯ มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

        : (1)       จ                         ะ ะ          ื     ้          31         2564 
(2)  ื          ใ    ษ   ่      ษ    ่  แ ะ          ื      ไ ่ไ    ะ        จ     

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า รวมทั้งบริษัทอ่ืน 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจโดยสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และแผนการเติบโต
ของบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพ่ิมขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษทัฯ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดี การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ 
แผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ และกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล 

ทั้งน้ี บริษทัฯ บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมหากเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโต
ทางธุรกิจ สามารถต่อยอดทางธุรกิจหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน โดยการ
พิจารณาการลงทุนของบริษทัฯ บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ จะพิจารณาการลงทุน ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั
และรอบคอบ โดยจดัให้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนการท่ีจะลงทุน และพิจารณาศกัยภาพและปัจจยัเส่ียงจากการลงทุน 
ผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัและสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น (Feasibility Study) ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบ และ/หรือ การอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ ลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ ซ่ึงตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเ งินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จ านวน 5 บริษัท                        
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

ล าดับ ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ตามวิธีราคาทุน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุน 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1 KGI 2,782.40 2,782.40 100.0 610.00 บริษทัยอ่ย 
ผลิตและจ าหน่าย 

เอทานอล 

2 BBE 444.12 444.12 85.0 500.00 บริษทัยอ่ย 
ผลิตและจ าหน่าย 

เอทานอล 

3 BBF 425.59 425.59 70.0 281.50 บริษทัยอ่ย 
ผลิตและจ าหน่าย 

ไบโอดีเซล  

4 BUP 50.00 100.00 100.0 100.00 บริษทัยอ่ย 
ให้บริการดา้น

สาธารณูปโภคและ
กระแสไฟฟ้า 

5 WIN 40.80 40.80 51.0 80.00 บริษทัร่วมคา้ 
ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑชี์วภาพ 

 

เงินลงทุนอ่ืน 

เดือนเมษายน 2563 บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาซ้ือหุ้นบุริมสิทธ์ิแปลงสภาพไดข้อง Manus Bio Inc. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและด าเนินธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง โดยในระหว่างปี 2563 บริษทัได้จ่ายช าระเงินลงทุนตามสัญญา
ดังกล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 796.51 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

เดือนกันยายน 2564 UBE ได้มีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ                
บริษทัฯ ลดลง ซ่ึงท าให้ UBE เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมของบริษทัเป็นสินทรัพยท์างการเงินอื่น นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทั
มีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญัใน UBE จ านวน 97.85 ลา้นหุ้น ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UBE 
ลดลงเหลือร้อยละ 12.39 โดยกลุ่มบริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น บริษทัฯ มีมูลค่าเงินลงทุนใน UBE ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เท่ากบั 1,086.72 ลา้นบาท 
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การก ากับดูแลบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลัก                       
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อให้บริษทัฯ สามารถติดตามและก ากบัดูแลและบริหาร
จดัการกิจการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้น าไปสู่การมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการ
ติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัฯ 
เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ รวมถึงกฎหมายบริษทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรัพย ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบติั ทั้งน้ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ 
เขา้ไปลงทุน บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไว ้โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบติั 
ไวด้งัน้ี 

1. บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมอบหมายให้ผูแ้ทนของบริษทัฯ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสัดส่วน
การถือหุ้นในแต่ละบริษทั (“กรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ”) เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางการบริหารงานและก ากบัดูแลให้บริษทั
ย่อยและบริษทัร่วมด าเนินการสอดคลอ้งตามกฎหมาย นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายอื่นของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการผูแ้ทนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติโดยก าหนดให้การด าเนินการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
กรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ก่อนการออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ 

(1) การจดัตั้งนิติบุคคล เขา้ร่วมทุนหรือเขา้เป็นหุ้นส่วนกบับุคคลหรือ 
(2) การซ้ือหรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาระส าคญั 
(3) การก่อภาระผูกพนัในลกัษณะใด ๆ ท่ีจะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมหรือบริษทัฯ                   

ในระยะยาวหรืออยา่งมีนยัส าคญั  
(4) การควบบริษทั 
(5) การก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีแตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล            

ของบริษทัฯ 
2. ในกรณีท่ีนโยบายน้ีไดก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ อนัมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษทัฯ และ/หรือ การ
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) ให้คณะกรรมการของบริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุม
ผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าวก่อนท่ีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมจะจดัการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ 
การประชุมผูถื้อหุ้นของตนเอง (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนท ารายการหรือด าเนินการในเร่ืองนั้น ในการน้ี ให้บริษทัฯ 
เปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอนุมติันั้นตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย
บริษทัมหาชนจ ากดั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                        
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ดว้ยโดยอนุโลม (เท่าท่ีไม่ขดัแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้งบริษทัฯ จึงได้ก าหนดแนวทางก ากบัดูแลเงินลงทุนของบริษทัฯ                  
ทั้งในลกัษณะบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไวใ้นหมวดเพ่ิมเติมของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ในการน้ี “บริษทัยอ่ย” และ “บริษทัร่วม” หมายถึง บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24 ซ่ึงมี
ขนาดรวมกนัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีได้
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

1. กรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม (แลว้แต่กรณี) ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ 
(1)  การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการ             

ถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเวน้แต่นโยบายฉบับน้ีหรือคณะกรรมการของบริษทัฯ             
จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไดต้ามแต่ท่ีกรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ รายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม (แลว้แต่กรณี) 

 อน่ึง กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยขา้งตน้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือเสนอช่ือ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยู่ใน
ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์(White List) และมีคุณสมบติั บทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ                        
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร              
ของบริษทั  

(2)  การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุน
ช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผล
ให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ยนั้น 

(3) การพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษทัยอ่ย  
(4) การแกไ้ขขอ้บงัคบั และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการแกไ้ขขอ้บังคบัในเร่ืองท่ีมี

นยัส าคญัตามขอ้ 2 (5) ซ่ึงตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(5) การพิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปีรวมของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัยอ่ยของบริษัทฯ ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีท่ี

ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมติัและด าเนินการ (Line of Authority) ของบริษทัยอ่ย  
(6) การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย เฉพาะกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็น

สมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
นโยบายการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีใน
เครือข่ายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
รายการตั้งแต่ขอ้ (7) ถึงขอ้ (10) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั ซ่ึงการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะมีผลกระทบอยา่ง
มีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัย่อย กรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวเสียก่อนการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณ
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ขนาดรายการท่ีบริษทัย่อยจะเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะ และ/หรือขนาดของบริษทัฯ (โดยน าหลกัเกณฑ์
การค านวณขนาดของรายการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน” (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑ์ตอ้งไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ี คือ 

(7) กรณีท่ีบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือรายการที่เก่ียวกบัการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 
(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ค) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
(ง) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัย่อย หรือการรวมกิจการของบริษทัย่อยกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซ้ือกิจการหรือทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 
(8) การกูย้ืมเงิน การให้กูยื้มเงิน การให้สินเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษทัยอ่ยให้ตอ้งรับภาระทางการ

เงินเพ่ิมขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัและมิใช่
ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(9)     การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  
(10) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ี มีผลกระทบต่อบริษัทย่อย                            

อยา่งมีนยัส าคญั 
2. ก่อนบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(1) กรณีท่ีบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท า
รายการเปรียบเทียบลกัษณะ และ/หรือขนาดของบริษทัฯ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 
(แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ              
บริษทัฯ 
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(2) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนช าระ
แลว้ของบริษทัย่อยซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วน
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไม่ว่าใน            
ทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสัดส่วนท่ีก าหนดในกฎหมายซ่ึงใชบ้งัคบักบับริษทัยอ่ยอนัมีผลท าให้บริษทัฯ ไม่มีอ านาจ
ควบคุมบริษทัย่อยนั้น ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัฯ (โดยน า
หลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นมา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(3) การเลิกกิจการของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดกิจการของบริษทัย่อยท่ีจะเลิกนั้นเปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษทัฯ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเร่ืองการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(4) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัยอ่ยอย่างมีนัยส าคญั 
ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัฯ (โดยน า
หลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นมา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(5) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษทัฯ ใน
การเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั
ยอ่ย และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการของบริษทัฯจะติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัฯ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบติัให้เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
นโยบายของบริษทัฯ 

4. คณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการให้บริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการ
ทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงก าหนดมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมท่ี
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจไดว่้า การด าเนินการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะเป็นไปตาม
แผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษทัฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เร่ือง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบัและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริงและต่อเน่ือง และติดตามให้บริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูล ฐานะทางการเงิน และผลด าเนินการ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญ และรายการท่ีมีนัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้ครบถว้นและ
ถูกตอ้งตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (แลว้แต่กรณี) 

5. บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้ มีกรรมการผู ้แทนของบริษัทฯ เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ                          
ก าหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในการพิจารณาวาระท่ีมีสาระส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัย่อย             
ทุกคร้ัง 
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ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
BCP และ KSL มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 ตามล าดับ โดยสามารถแสดงภาพรวมความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบั BCP และ KSL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดด้งัน้ี 

 
 
  กลุ่มบริษทัฯ ไดว่้าจา้ง BCP และ KSL เพื่อให้บริการเก่ียวกบัการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (BCP และ KSL) มีการแบ่งแยกขอบเขตการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน              
ทั้งน้ี  BCP และ KSL ไดเ้ขา้ท าสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาผูถื้อหุ้น(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2565 เพื่อท าความตกลงก าหนดขอ้
ห้ามประกอบธุรกิจแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ  ตราบเท่าท่ี BCP และ KSL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยขอ้ห้ามประกอบ
ธุรกิจแข่งขนัขา้งตน้ก าหนดห้ามไม่ให้ BCP และ KSL ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนั หรือลงทุนในธุรกิจท่ีแข่งขนั ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
ออ้ม รวมทั้งตอ้งไม่มีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนัในประเทศไทย พม่า กมัพูชา ลาว 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน (ประเทศท่ีตกลงกนั) เวน้แต่จะเป็นการลงทุนโดยวิธีท่ีคู่สัญญาจะไดต้ก
ลงร่วมกนัเท่านั้น นอกจากน้ี BCP และ KSL ตกลงจะด าเนินการให้บริษทัยอ่ยของตนไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนั หรือลงทุนในกิจการ
ท่ีแข่งขนัใดๆ ในประเทศท่ีตกลงกนั 
  ทั้ งน้ี  ธุรกิจท่ีแข่งขัน หรือกิจการท่ีแข่งขัน หมายถึง บริษัทท่ีประกอบธุรกิจใดๆ อันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ                     
(1) ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเอทานอล (2) ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล (B100) และ/หรือกลีเซอรีน (Glycerine)                  
(3) ธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑชี์วภาพมูลค่าสูงท่ีใชเ้ทคโนโลยีหรือนวตักรรมท่ี Manus Bio Inc. เป็นเจา้ของสิทธิบตัรแต่เพียงผูเ้ดียว และ 
(4) ธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑชี์วภาพมูลค่าสูงเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้น Health & Well-Being  ท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง แต่ไม่รวมถึง 

1.ธุรกิจรับจา้งท าของและธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลโดย BCP ท่ีด าเนินการอยู่แลว้ ณ วนัท่ีของสัญญาฉบบัน้ี  (ปัจจุบนั 
BCP ยงัคงมีการรับซ้ือน ้ ามันพืชใช้แล้วจากชุมชนรอบโรงกลัน่และพนัธมิตร มหาวิทยาลยั โรงแรม ศูนยป์ระชุมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาผลิตไบโอดีเซล เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ชุมชน ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกรรม CSR ของ BCP โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มและสร้างจิตส านึกในการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า ไม่มีการจ าหน่ายเชิงพาณิชยแ์ต่ อย่างใด
และไม่ใช่ธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ)    
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 2.  การถือหุ้นของ KSL ในบริษทั ไทย ชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ปัจจุบนั KSL ยงัคงถือหุ้นใน TSTE 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.82 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564) โดย TSTE และบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการ
ให้บริการดา้นโลจิสติกส์ การขนถ่ายสินคา้และให้เช่าคลงัสินคา้ ผลิตน ้ ามนัปาลม์และแป้งสาลี ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ซ้ือมาขายไป ซ่ึง TSTE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.5 ในบริษทั ทีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (“TSO”) ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ผลิตน ้ามนัปาลม์เพ่ือจ าหน่ายเป็นน ้ามนัพืชและไม่ใช่ธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ)   

3.   การท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารบางรายของ KSL เป็นผูถื้อหุ้นหรือด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั ไทย ชูการ์ 
เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) (“TSTE”) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ีของสัญญาฉบบัน้ี (ปัจจุบนั มีกรรมการบางรายของ KSL ถือ
หุ้น และ/หรือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของ TSTE และบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจของ TSTE และบริษทั
ยอ่ยไม่ใช่ธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แต่อยา่งใด) และ  

4.   ธุรกิจอื่นใด ท่ี  BCP และ KSL ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ในวัน ท่ี เข้าท าสัญญาฉบับน้ี   (ปัจจุบัน  BCP และ KSL ไม่ มี                          
การประกอบธุรกิจใดท่ีเขา้ข่ายเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ)  

 
เน่ืองจาก BCP มีการจัดตั้ง สถาบันนวตักรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC) 

ตั้งแต่ปี 2017 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการผลักดันนวตักรรมต่างๆ โดยเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ                   
(Bio-Based) เพื่อมุ่งสู่กลุ่มบริษทันวตักรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชีย โดยบริษทัในกลุ่ม BCP อาจมีการลุงทุนในธุรกิจ Start-up เพื่อท า 
R&D และศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ Start-up ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นชีวภาพ (Bio-Based) ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจชีวภาพท่ีมีมูลค่า
สูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ดงันั้น เพ่ือป้องกนัประเด็นในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ BCP จึงมีนโยบายท่ีจะจ ากดัสัดส่วน
การเขา้ลงทุนโดยจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของกิจการรวมถึงไม่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการ และ/หรือไม่มีการส่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนเขา้ไปในธุรกิจ Start-up  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ โดยหาก BiiC จะลงทุนในธุรกิจ Start-up มากกว่าสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ
กิจการ และ/หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและ/หรือ ไดรั้บสิทธิในการน าผลิตภณัฑ์หรือวิทยาการของธุรกิจ Start-up ดงักล่าว
ไปใชด้ าเนินการผลิตและจดัจ าหน่ายเชิงพาณิชย ์ตอ้งน าเสนอโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวแก่บริษทัฯ ตามขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิปฏิเสธของ
สัญญาผูถื้อหุ้นระหว่าง BCP และ KSL เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนก่อน ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั KSL ไม่ไดด้ าเนินการและไม่มีแผนลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

เพ่ือท่ีจะบรรเทาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น สัญญาผูถื้อหุ้นระหว่าง BCP กับ KSL มีการก าหนด
ขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิปฏิเสธของบริษทัฯ ไวด้ว้ย โดยหาก BCP หรือ KSL (แลว้แต่กรณี) มีความประสงคท่ี์จะลงทุน หรือไดรั้บขอ้เสนอ
การลงทุนในธุรกิจท่ีแข่งขนัในประเทศท่ีตกลงกนั ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในระหว่างท่ีสัญญาผูถื้อหุ้นระหว่าง BCP และ KSL ยงัมีผลใช้
บงัคบั BCP หรือ KSL (แลว้แต่กรณี) ตกลงท่ีจะเสนอการลงทุนดังกล่าวให้บริษทัฯ หรือด าเนินการตามสมควรเพื่อด าเนินการให้
บริษทัฯ ไดรั้บขอ้เสนอการลงทุนดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ี (ก) บริษทัฯ ปฏิเสธขอ้เสนอดงักล่าวภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือ (ข) บริษทัฯ และ BCP หรือ KSL (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเก่ียวกับการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอดงักล่าวร่วมกนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่เป็นการตดัสิทธิ BCP หรือ KSL (แลว้แต่กรณี) ท่ีจะเขา้ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนั
หรือลงทุนในกิจการท่ีแข่งขนัในกลุ่มประเทศตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนัดงักล่าว 

ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้มีการก าหนดกลไกการก ากับดูแลการปฏิบัติตามสิทธิปฏิเสธ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                       
เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการของสิทธิปฏิเสธ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
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กลไกการก ากับดูแลการปฏบิัติตามสิทธิปฏิเสธ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2565 รับทราบสิทธิปฏิเสธและมาตรการสิทธิปฏิเสธ             
ตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาผูถื้อหุ้น (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2565 ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส การใชสิ้ทธิ และการไม่ใชสิ้ทธิ
ของบริษทัฯ ตามสิทธิปฏิเสธในแต่ละคร้ังจะมีการเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบ Set Link ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตกลงจะเปิดเผยให้แก่
ผูถื้อหุ้นทราบในแบบ56-1 One Report 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อมิให้เกิดประเด็นการมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการของบริษทัฯ ในการประชุมขา้งตน้ไดอ้นุมติัมาตรการด าเนินการของบริษทัฯ ในกรณีไดรั้บขอ้เสนอการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีแข่งขนัจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตามเง่ือนไขสิทธิปฏิเสธของสัญญาผูถื้อหุ้นระหว่าง BCP กบั KSL ดงัน้ี 
1. เม่ือได้รับแจ้งการยื่นข้อเสนอการลงทุนจาก BCP หรือ KSL ตามสัญญาผูถื้อหุ้น ให้ฝ่ายจดัการของ BBGI เข้าท าสัญญาหรือ

ข้อตกลงรักษาความลับ หรือด าเนินการอื่นใด ท่ี เก่ียวข้องและจ าเป็นในการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนดังกล่าวได ้                            
ตามความเหมาะสมตามท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอแจง้ด าเนินการ  

2. เม่ือได้รับข้อเสนอจาก  BCP หรือ KSL ให้ฝ่ายจัดการน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน (IC) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บขอ้เสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามกรอบแนวทางดงัน้ี  

2.1.  IC พิจารณาในแง่ความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน (Feasibility) 
2.2.  AC พิจารณาในแง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการปฏิบัติตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในการอนุมัติ                      

การลงทุน (Conflict & Regulatory Compliance) 
3. หลงัจากไดรั้บความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งจาก IC และ AC แลว้ ให้ฝ่ายจดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาต่อไป 
4. หากคณะกรรมการบริษัท  มีมติไม่ตอบ รับข้อเสนอให้  บ ริษัทฯ แจ้งปฏิ เสธข้อเสนอไปยัง BCP หรือ KSL ในทันที                                  

แตไ่ม่เกิน90 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บขอ้เสนอ  
5. หากคณะกรรมการบริษัท มีมติตอบรับข้อเสนอ ให้บริษัทฯ แจ้งตอบรับข้อเสนอไปยงั BCP หรือ KSL ในทันที แต่ไม่เกิน              

90 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บขอ้เสนอ และให้ฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูเ้จรจาเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงในการตอบรับขอ้เสนอนั้นต่อไป  

6. ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองพิจารณา เช่น กรรมการตวัแทนจากผูแ้จง้ขอ้เสนอ หรือ กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอดงักล่าวให้  
         งดเขา้ร่วมประชุมและงดใชสิ้ทธิออกเสียงลงมติในการประชุม IC, AC รวมถึงคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 
        นอกจากน้ี ในการตอบรับข้อเสนอเร่ืองสิทธิปฏิเสธข้างตน้ หากบริษทัฯ มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกิจการ                
หรือเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการเขา้ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  ประกาศเร่ือง
รายการ ท่ี เก่ี ยวโยงกัน รวม ถึงหลัก เกณฑ์ และกฎหมายอื่ นๆ  ท่ี มี ผลบังคับ ใช้ ในขณะนั้ น โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย                                      
โดย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ได้รับทราบสิทธิปฏิเสธและมาตรการสิทธิปฏิเสธ             
ตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3 และรวมถึงด าเนินการส่งหนงัสือเพื่อตอบรับสิทธิเสนอการลงทุนตามสัญญาผูถื้อหุ้น 
เน่ืองจากสัญญาผูถื้อหุ้นเป็นข้อผูกพนัระหว่าง BCP และ KSL เท่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในการได้รับสิทธิ
พิจารณาก่อนว่าประสงคจ์ะเขา้ลงทุนหรือไม่ บริษทัฯ จึงด าเนินการส่งหนงัสือเพื่อตอบรับสิทธิเสนอการลงทุนตามสัญญาผูถื้อหุ้น              
ซ่ึงภายหลงัจากการส่งหนังสือดังกล่าว BBGI จะใช้สิทธิเรียกร้องจาก BCP และ KSL ได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 374 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 ระบุว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงท าสัญญาตกลงว่าจะช าระหน้ีแก่บุคคล         
ภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช าระหน้ีจากลูกหน้ีโดยตรงได)้  
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ความสัมพนัธ์กับที่ปรึกษาทางการเงนิ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันและระยะยาวรวมกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)                              
เป็นจ านวนประมาณ 3,960 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.5 ของวงเงินกู้ยืมท่ีมีกับสถาบันการเงินทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ)                  
กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การใชว้งเงินดงักล่าวจ านวนประมาณ 2,375 ลา้นบาท โดยยอดหน้ีดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 77.7 ของยอดหน้ีเงินกูยื้มคง
คา้งจากสถาบนัการเงินทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุน              
จดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดในบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ในการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี  
ข้อพพิาททางกฎหมายทางธุรกิจ 
               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  กลุ่มบริษทัฯ มิไดเ้ป็นคู่ความในคดีความ การอนุญาโตตุลาการ หรือขอ้พิพาทท่ีมีนัยส าคญั และ
มิไดท้ราบถึงคดีความ การอนุญาโตตุลาการ หรือขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีด าเนินอยู่หรืออาจมีขึ้นโดยหรือต่อบริษทัฯ ท่ีจะมีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยส าคญัต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของสัดส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ตามงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หรือผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการ หรือสถานะ
ทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจเป็นคู่กรณีในขอ้พิพาทท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจตามปกติอยู ่เป็น คร้ังคราว 
 
ผู้ถือหุ้น 
ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หุ้นสามัญ 

ณ วันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,615,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
1,446,000,000หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2.5  บาท และมีทุนช าระแลว้จ านวน 2,532,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
1,012,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2.5 บาท โดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 
ไดมี้มติเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงัตอ่ไปน้ี 

1. เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไว ้5 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าท่ีตราไว ้2.5 บาทต่อหุ้น                
ส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจากเดิมจ านวน 506,400,000 หุ้น เป็น 1,012,800,000 หุ้น  

2. จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 108,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 2.5 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 25 ของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้นเดิมของ BCP และ KSL ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BCP และ KSL (“ผู้ถือหุ้นของ BCP และ KSL 
เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น”) ตามท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ BCP และ KSL ณ วนัก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุ้น (Record Date) ตามท่ีคณะกรรมการของ BCP และ KSL หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของ BCP และ KSL 
จะเป็นผูก้  าหนดต่อไป เพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากบัราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก (IPO) และตามรายละเอียดซ่ึงจะไดมี้การก าหนดต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใดหรือผูจ้องซ้ือรายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ 
(ก) บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ียงัคงมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของ BCP และ KSL 
เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นดงักล่าวขา้งตน้แลว้ จะน าหุ้นส่วนท่ีเหลือดงักล่าวทั้งหมดไปรวมจดัสรรเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไป 
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2. จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 324,900,000 หุ้น และหุ้นในส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นของ 
BCP และ KSL เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้น  เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงผูล้งทุน
หลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ และบริษทัย่อย บุคคลตามดุลย
พินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามท่ีสามารถกระท าได้ตามกฎหมายและ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผูล้งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) จะเป็น               
ราคาเดียวกนักบัราคาท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

3. จัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน (Over-Allotment) จ านวนไม่เกิน  43,320,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2.5  บาท คิดเป็น
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10  ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี เพ่ือน าไปรองรับการใชสิ้ทธิจดัสรรหุ้นเกินกว่าจ านวนท่ี
เสนอขายโดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในกรณีท่ีมีความตอ้งการซ้ือหุ้นสามญัมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ 
เสนอขายทั้งหมด  ซ่ึงการจดัสรรหุ้นส่วนเกินน้ี เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลารักษา
ระดบัราคา ซ่ึงเป็นช่วงแรกท่ีหุ้นของบริษทัฯเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์   

ดงันั้น ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมดในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้
ทั้งส้ินไม่เกิน 3,615,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,446,000,000หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2.5 บาท  (ภายใตส้มมติฐาน
ว่ามีผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกทั้งจ านวน)  

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี  6 มกราคม 2565 และภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป
คร้ังแรก สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอ
ขายหุ้น  

ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 

 

โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้น 
(โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจ านวน) 

ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นส่วนเกินทั้งจ านวน  

ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นส่วนเกินทั้งจ านวน(6) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. BCP(1)(8) 607,679,988 60.0 607,679,988 42.0 581,687,988 40.2 

2. KSL(2)(8) 405,119,988 40.0 405,119,988 28.0 387,791,988 26.8 

3. ตวัแทนของ BCP 3 คน(3) 12  0.0 12 0.0 12 0.0 

4. ตวัแทนของ KSL 3 คน(4) 12  0.0 12 0.0 12 0.0 

5. ผู ้ถือหุ้น เดิมของ BCP 
เฉ พ าะ ก ลุ่ ม ท่ี มี สิ ท ธิ
ไดรั้บการจดัสรรหุ้น(5) 

- - 64,980,000 4.5 64,980,000 4.5 

6. ผู ้ถือหุ้น เดิมของ KSL 
เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรหุ้น(5) 

- - 43,320,000 3.0 43,320,000 3.0 
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รายช่ือ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอ
ขายหุ้น  

ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 

 

โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้น 
(โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจ านวน) 

ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นส่วนเกินทั้งจ านวน  

ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นส่วนเกินทั้งจ านวน(6) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

7. ประชาชนทัว่ไป - - 324,900,000 22.5 368,220,000  25.5 

รวม 1,012,800,000 100.0 1,446,000,000 100.0 1,446,000,000 100.0 

 
หมายเหต:ุ (1) BCP เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบธุรกิจโรงกลัน่น ้ามนั และธุรกิจจ าหน่ายน ้ามนัส าเร็จรูปทั้งคา้ปลีก คา้ส่ง 

                (2) KSL เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย รวมทั้งผลิตภณัฑเ์ก่ียวเน่ือง 
(3) ตวัแทนของ BCP 3 คน ประกอบดว้ย นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์นายสุรชยั โฆษิตเสรีวงค ์นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ ์ถือหุ้นคนละ 4 หุ้น 
(4) ตวัแทนของ KSL 3 คน ประกอบดว้ย นายชลชั ชินธรรมมิตร์ นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ และนางสาวกมรวรรณ ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นคนละ 4 หุ้น 
(5) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของ BCP และ KSL เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ใช้สิทธิจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีเสนอขายใน Pre-emptive 

offering ทั้งจ านวน 
                         (6) ภายใตส้มมติฐานมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นจาก BCP และ KSL ทั้งจ านวน โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะด าเนินการยืมหุ้นจาก  BCP  เป็น

จ านวนไม่เกิน 25,992,000 หุ้น และ KSL เป็นจ านวนไม่เกิน 17,328,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 43,320,000 หุ้น 

(7) BCP และ KSL ในฐานะผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ข่ายเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) ตกลงให้จ านวนหุ้น BBGI ทั้งหมดของตน (ไม่รวม
หุ้นในส่วนท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะด าเนินการยืมหุ้นจาก BCP และ KSL เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน) เป็นหุ้นท่ีจะถูกห้ามขายตามหลกัเกณฑ์การ
ห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ

ผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49   ของจ านวนหุ้นท่ีออก                          
และช าระแลว้ของบริษทัฯ   

           การออกหลักทรัพย์อ่ืน      
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มียอดหน้ีคงค้างของหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวม 1,300 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีประวติั            

การผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิในระยะเวลา 3 ปี
ยอ้นหลงั 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

        บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ                  
40.0 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
ตามกฎหมายแลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดการจ่ายเงินปันผลและอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแตกต่างไปจาก         
อตัราท่ีก าหนดไวน้ี้ หรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลได ้โดยค านึงถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทนุ
หมุนเวียน ภาระหน้ีสิน เง่ือนไขและข้อจ ากัดตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากู้ยืมเงิน ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ี                       
ของบริษัทฯ ในฐานะผู ้ออกหุ้นกู้ แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของกลุ่มบ ริษัทฯ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ                                
สภาพตลาด รวมทั้งความจ าเป็น ปัจจยั และข้อพิจารณาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร       
เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษทัฯ แลว้ จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงอยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการบริษทั โดยจะตอ้งรายงานให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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                                                           ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
                       
       
 
 
 
 
 

 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
  1. นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง 

 โดยคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติั “นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง”                 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2561เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร 
บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร โดยถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงาน   ทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตลอดจนบุคคลอื่นๆ ท่ีรับท างานในนามของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย
ดงัต่อไปน้ี 
1.1 บริษัทฯก าหนดให้ผู ้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆเป็นผู ้ดูแลความเส่ียงโดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วม               

ในการพฒันาการบริหารความเส่ียงขององคก์ร และมีความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง 
1.2 จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานตามหลกัการของการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการ การบริหารความเส่ียงกบัการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจดัการที่ดีเพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียงลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงาน
โดยรวม และเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ 

1.3 ด าเนินการและสนับสนุนการบริหารความเส่ียงให้ประสบความส าเร็จทั่วทั้งองค์กรโดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการบ่งช้ี ประเมิน และจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

1.4 ส่งเสริมและกระตุน้ให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์รโดยให้ทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหาร 
       ความเส่ียง 
1.5 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั มีส่วนร่วมในการสนบัสนุน ผลกัดนัให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตระหนกัและให้ความส าคญั 
      ในการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียง 
1.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล และผูบ้ริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม และวดัผลการด าเนินการเพื่อบริหาร 
      ความเส่ียงขององคก์รให้เหมาะสม 
 
 

รายละเอียดเงินปันผลจ่าย   ( บาท:หุ้น ) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1) เงินปันผลระหว่างกาล  - - 0.395 

(1 ม.ค.- 30 ก.ย.) 
2) เงินปันผลงวดสุดทา้ย  
( 1 กรกฎาคม- 31 ธนัวาคม) 

- - - 

3) เงินปันผลประจ าปี     ( 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม) - 0.100 - 

รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท : หุน้) - 0.100 0.395 

รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - 101.28 400.06 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 386.95 845.17 960.18 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  ( ร้อยละ) - 12% 42% 
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2. ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ  
    2.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
    2.1.1 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ซ่ึงปัจจุบันธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ คือ การผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล โดยอุปสงคข์องเอทานอลไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากการส่งเสริมของภาครัฐผา่นการปรับเพ่ิม/ลด
อตัราการส่งเงินเขา้กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง เพื่อรักษาระดบัส่วนต่างราคาระหว่างน ้ามนัเบนซินกบัน ้ ามนัแก๊สโซฮอลล ์เพ่ือจูงใจให้มี
การใช้เอทานอลมากขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น สถานการณ์ราคาน ้ ามันในตลาดโลก และต้นทุนการผลิตเอทานอล                 
เป็นตน้ 

ส าหรับธุรกิจไบโอดีเซล อุปสงค์ของไบโอดีเซลจะแปรผนัตามอตัราการผสมไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว ตามท่ีก าหนด
ภายใตป้ระกาศของกรมธุรกิจพลงังาน ซ่ึงการปรับอตัราการผสมบงัคบัใช้ขั้นต ่าสุดและสูงสุดของไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วจะ
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ราคาและปริมาณผลผลิตน ้ ามนัปาล์มดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตไบโอดีเซล และ คุณลกัษณะของ
เคร่ืองยนตดี์เซลว่าสามารถใชน้ ้ามนัดีเซลหมุนเร็วท่ีมีส่วนผสมดงักล่าวไดห้รือไม่ เป็นตน้   

ถึงแมว่้าการระบาดของไวรัส COVID-19 จะท าให้ปริมาณการใชน้ ้ ามนัดีเซลในปี 2563 ปรับลดลง แต่เน่ืองดว้ยภาครัฐโดย
กรมธุรกิจพลงังาน (DOEB) มีการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B7 มาเป็น B10 เพ่ือใชเ้ป็นน ้ามนัดีเซลเกรดพ้ืนฐานใหม่ใน 
ปี 2563 รวมถึงปริมาณรถเคร่ืองยนต์ดีเซลจดทะเบียนสะสมท่ียงัคงเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองสามารถชดเชยและผลกัดนัภาพรวมปริมาณการ
ใช้ไบโอดีเซลของไทย อย่างไรก็ตามในปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีกลบัมาทวีความรุนแรง 
ส่งผลต่อปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ามนัดีเซล ประกอบกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดิบของไทยท่ีปรับตวัสูงขึ้นตามราคาน ้ามนัปาลม์ดิบโลก 
ส่งผลให้ภาครัฐไดอ้อกนโยบายปรับลดสัดส่วนผสมลงเหลือ B6 ในช่วงเดือนตุลาคม และกลบัมาประกาศปรับลดอีกคร้ังเหลือ B7 
ในเดือนธันวาคม 2564 โดยจากขอ้มูลกรมธุรกิจพลงังานปี 2563 และ 2564 ปริมาณความตอ้งการใช้ใบโอดีเซลอยู่ท่ี 5.1และ4.6   
ลา้นลิตรต่อวนัตามล าดบั ลดลงร้อยละ 9.8 (YoY) อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปรับตวัโดยท าการปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑก์ลีเซอรีนดิบท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตไบโอดีเซล น ามากลัน่ให้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
อาหารและยา เพื่อเพ่ิมผลตอบแทนให้กลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต 

ส าหรับธุรกิจเอทานอล ท่ีภาครัฐมีนโยบายให้การส่งเสริมเช้ือเพลิงเอทานอลตามแผน AEDP 2018 นั้น ไดมี้การปรับลด
เป้าหมายการใช้เอทานอลภาคขนส่งในปี 2580 ลงจากเดิม 11.3 ล้านลิตรต่อวนั คงเหลือ 7.5 ล้านลิตรต่อวนั นอกจากน้ี พ.ร.บ.
กองทุนน ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 ท่ีก าหนดให้กองทุนน ้ ามันฯ เลิกชดเชยราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดย
สามารถขยายเวลาออกไปไดอ้ีกแค่ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ปี นั้น จะส่งผลต่อการอุดหนุนราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนของเช้ือเพลิงชีวภาพ
ส าหรับน ้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85  โดยมีแผนท่ีจะส่งเสริมน ้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ให้เป็นน ้ ามันพ้ืนฐาน                      
กลุ่มเบนซินในอนาคต 

ช่วงตน้ปี 2563 ท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ท าให้กรมสรรพสามิตไดอ้อกประกาศอนุญาตให้โรงงานเอ
ทานอล สามารถน าเอทานอลแปลงสภาพไปใชใ้นการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือและท าความสะอาด โดยมีก าหนดบงัคบัใชถึ้งวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปรับตวัดว้ยการขายแอลกอฮอลเ์พื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือ
และท าความสะอาดดังกล่าว ท าให้สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนได้สูงย่ิงขึ้น โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอลเ์กรดเภสัชกรรมท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP และ 
HACCP ท าให้ได้รับการยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพผลิตภณัฑ์จากลูกคา้ชั้นน าจ านวนมาก และในปี 2564 ไดเ้ปิดตัวสินค้า
แอลกอฮอลท์ั้งชนิดสเปรยแ์ละเจลแอลกอฮอล ์70% ภายใตช่ื้อ BBGI 
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จากการคาดการณ์ภาพรวมอุตสาหกรรมเอทานอลเช้ือเพลิงภายในประเทศ ท่ีผ่านมาอตัราการใช้เอทานอลเช้ือเพลิง
ภายในประเทศมีการเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ปริมาณการใช ้           
เอทานอลไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวจึ้งเกิดสภาวะปริมาณการผลิตและสต็อกเอทานอลลน้ตลาด ประกอบกบัปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้
ผลิตทั้งกากน ้ าตาลและมันส าปะหลงัในฤดูการผลิต 2562/2563 และ 2563/2564 ไดรั้บผลกระทบจากภยัแล้ง ปริมาณวตัถุดิบใน
ระบบลดลงจากปีท่ีผา่นมาและราคาสูงขึ้นอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้โรงงานหลายแห่งไม่สามารถแข่งขนัไดจึ้งจ าเป็นตอ้งหยดุผลิต โดยใน
ปี 2563 และปี 2664 มีปริมาณการใช้จริงเฉล่ียวนัละ 4.1 และ 3.6 ล้านลิตรต่อวนัตามล าดับ ลดลงร้อยละ 12.20 (YoY) ในขณะท่ี
ก าลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งประเทศอยู่ท่ีประมาณ 6.2 ลา้นลิตรต่อวนั  ถึงแมว่้ากรมสรรพสามิตจะออกประกาศอนุญาตให้โรงงาน            
เอทานอลน าเอทานอลแปลงสภาพไปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดได ้แต่ก็คิดเป็นปริมาณร้อยละ 1-2 ของเอทานอลท่ี
ผลิตไดท้ั้งหมด นอกจากน้ี ประเทศไทยซ่ึงมีศกัยภาพความพร้อมและความหลากหลายดา้นวตัถุดิบชีวภาพ (Bio-Based Feedstock) 
โดยรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็น             
วาระแห่งชาติผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย ์พลงังาน วสัดุ และเคมีชีวภาพ               
โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Biotechnology                          
ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของเทคโนโลยีชีวภาพ จากการน าวตัถุดิบธรรมชาติ เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั หรือวตัถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ 
มาผ่านกระบวนการทางชีวภาพดว้ยจุลินทรียท่ี์ออกแบบขึ้นดว้ยนวตักรรมเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ประกอบเป็นแผนด าเนินธุรกิจ
ในอนาคตของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อกระจายความเส่ียงและรองรับความเปล่ียนแปลงดงักล่าวอีกดว้ย  

 
     2.1.2  ความเส่ียงจากแหล่งพลังงานทางเลือกส าหรับรถยนต์ 

  การเติบโตของอุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดีเซลมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช้แก๊สโซฮอล์และ             
ไบโอดีเซลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยานยนต์มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่รถยนต์ท่ีใช้
เคร่ืองยนต์เบนซินและดีเซล ซ่ึงต่อมาไดมี้การพฒันาให้รถยนต์รุ่นต่างๆ สามารถรองรับการใชน้ ้ ามนัท่ีมีส่วนผสมของเอทานอล
และไบโอดีเซลในระดบัท่ีสูงขึ้น จากนั้นไดมี้การพฒันาต่อเน่ืองให้รถยนตส์ามารถใชพ้ลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ “EV”) 
โดยในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ EV ประเภท
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และ รถกระบะ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เช่น การให้เงินอุดหนุน ,               
การลดภาษีสรรพสามิตรถยนต,์ การลดอากรขาเขา้รถยนต์ท่ีผลิตต่างประเทศและน าเขา้ทั้งคนั และยกเวน้อากรขาเขา้รถยนตท่ี์ผลิต
ในประเทศ โดยรัฐบาลก าหนดตามเป้าหมายในการผลิตรถอีวีให้ได้ ร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยภายใน              
ปี 2573 นวตักรรมด้านยานยนต์ท่ีเปล่ียนผ่านจากรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงเป็นแหล่งพลงังานสู่รถยนต์ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้า        
ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานดา้นธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพของกลุ่มบริษทัฯในระยะยาว   

อย่างไรก็ดี การเปล่ียนผ่านดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน ได้แก่ความพร้อม              
ด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เช่น ข้อจ ากัดด้านระยะทาง จุดชาร์จไฟฟ้า ระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้า และ ราคา เป็นต้น                     
ความพร้อมดา้นระบบสาธารณูปโภคท่ีส าคญั เช่น ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงตอ้งพึ่งพาการซ้ือไฟฟ้า
จากต่างประเทศ รวมถึงตอ้งน าเขา้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  นอกจากน้ี การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกลุม่เกษตรกรในประเทศไทยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายพืชพลงังาน ดงันั้น ภาครัฐจึงยงัตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบโดย
ตอ้งค านึงถึงเสถียรภาพและความมั่นคงดา้นพลงังานของประเทศ รวมถึงผลกระทบโดยรวมตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ                
เช้ือเพลิงชีวภาพ 
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ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยปรับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งและ
ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีจะขยายธุรกิจสู่ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง 
นอกจากนั้นยงัได้ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ท าการศึกษา Sustainable Aviation Fuel (SAF) หรือ Jet fuel ซ่ึ งเป็นอีกห น่ึงโอกาสส าคัญ                  
ในการส่งเสริมและผลกัดนัผลิตภณัฑ์ชีวภาพจากวตัถุดิบภาคการเกษตร ท่ีมีอยู่มากมายในประเทศให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อพฒันา                  
เป็นเช้ือเพลิงคาร์บอนต ่าท่ีมีประโยชน์มหาศาลต่ออุตสาหกรรมการบิน 
 
2.1.3 ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือ กลุ่มบริษัทฯอาจสูญเสียโอกาส 
          ในการลงทุน 

กลุ่มบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Products) อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งมัน่จะแสวงหา
โอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ท่ีจะลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑ์เดิม โดยกลุ่มบริษทัฯ ลงทุนเพื่อขยายและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ 
(Bio-Based Products) ด้วยตนเอง หรือพิจารณาเข้าซ้ือ/ ควบรวมกิจการ ทั้ งหมดหรือบางส่วน กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่สามารถ
รับประกนัไดว่้ากลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการตามแผนการขยายธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ดี  กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจผลิตภัณฑ์ เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) และ                             
มีความไดเ้ปรียบทางธุรกิจจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ซ่ึงด าเนินธุรกิจท่ีสนบัสนุนกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในดา้นวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ ์
และช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นฐานส าหรับต่อยอดธุรกิจสู่ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) 
รวมถึงมีพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น Manus Bio Inc. ท่ีมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Biotechnology  
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีกระบวนการพิจารณาก่อนการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ  ผ่านคณะกรรมการกลัน่กรองการ
ลงทุน (Investment Committee) โดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน เช่น สัดส่วนการลงทุน ก าไร ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ สถานะทางการเงิน รวมถึงวิเคราะห์ความเส่ียงและความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) หากตัวแปรทาง
ธุรกิจท่ีส าคญัมีการเปล่ียนแปลงไป  อีกทั้ง ยงัมีกระบวนการติดตามการด าเนินการตามแผนการลงทุนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้มัน่ใจว่า
การลงทุนเป็นไปตามงบประมาณและกรอบระยะเวลาด าเนินการท่ีวางไว ้และสามารถปรับแผนการด าเนินการตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 
2.2 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

2.2.1   ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และการไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในปริมาณที่ เพียงพอ                           
และ ต่อเน่ืองในราคาท่ีเหมาะสม 
วตัถุดิบส าคัญท่ีใช้ในการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ (1) กากน ้ าตาล น ้ าตาลทรายดิบ และมันส าปะหลังทั้ งประเภทมัน

ส าปะหลงัสดและมันส าปะหลงัเส้น ซ่ึงใช้ในการผลิตเอทานอล และ (2) น ้ ามันปาล์มดิบ (CPO) กรดไขมันจากการกลัน่น ้ ามนัปาล์ม 
(PFAD) และไขปาลม์สเตียริน (RPS)  ซ่ึงใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล โดยตน้ทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ มีวตัถุดิบเป็นส่วนประกอบท่ีมี
สัดส่วนสูงท่ีสุด ของตน้ทุนขายรวมของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น หากราคาวตัถุดิบมีความผนัผวน หรือ กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหา
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ หรือ ปริมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ือง อาจส่งผลกระทบต่อ ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษทัฯ  

                โดย KGI จะจดัหากากน ้ าตาลซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัจากโรงงานน ้ าตาลในกลุ่ม บมจ.น ้ าตาลขอนแก่น (KSL) เป็นหลกั และเพื่อให้
มัน่ใจว่า KGI มีกากน ้ าตาลท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ืองโดยมีราคาท่ีเหมาะสม KGI จึงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาล 
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โดยมีการก าหนดปริมาณและวิธีการค านวณราคาท่ี อ้างอิ งจากราคากากน ้ าตาลท่ี คณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย                                   
กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ค  านวณราคาออ้ยทั้งประเทศในแต่ละปี  ส่วนท่ีเหลือบริษทัจะจัดหากากน ้ าตาลจากผูผ้ลิตและคู่คา้ท่ีมีการ
คา้ขายกนัมานาน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการบริหารตน้ทุนและมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการวตัถุดิบ ท าให้มัน่ใจไดว่้า KGI จะมี
กากน ้ าตาลท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและมีราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจพิจารณาท าสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลล่วงหน้าหรือ
พิจารณาซ้ือน ้ าตาลทรายดิบเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของการผลิตในกรณีท่ีราคาน ้ าตาลปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างมีสาระส าคัญ                     
เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของสถานการณ์ราคาและปริมาณกากน ้ าตาลได ้ซ่ึงการท่ีบริษทัท าสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลทรายดิบ
ล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอาจท าให้เกิดก าไร/ขาดทุนจากการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวได ้

BBE มีการจดัหามนัส าปะหลงัซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัโดยการรับซ้ือจากเกษตรกรชาวไร่มนัส าปะหลงัโดยตรงและการจดัซ้ือผ่าน 
ผูค้า้มนัส าปะหลงั ทั้งในรูปแบบมนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้น ทั้งน้ี จากรายงานขอ้มูลสถานการณ์สินคา้เกษตรท่ีส าคญัของ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าจงัหวดัฉะเชิงเทราซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานผลิตเอทานอลของ BBE เป็น
พ้ืนท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลงัท่ีส าคญั และโรงงานยงัสามารถจัดหามันส าปะหลงัจากพ้ืนท่ีต่อเน่ืองไดจ้ากจังหวดัชลบุรี ปราจีนบุรี 
สระแกว้ จนัทบุรี ซ่ึงเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงัท่ีส าคญั ท าให้ BBE มีความยืดหยุ่นในการจดัหามนัส าปะหลงัทั้งประเภท
มนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้นจากเครือข่ายเกษตรกรชาวไร่มนัส าปะหลงัและผูค้า้มนัส าปะหลงัหลายราย นอกจากน้ีโรงงานเอ
ทานอลของ BBE เป็นระบบ Multi-feedstock สามารถผลิตเอทานอลได้จากทั้งมันส าปะหลังสด มันส าปะหลงัเส้น แป้ง กากน ้ าตาล 
ตลอดจนน ้ าตาลทรายดิบ ท าให้สามารถปรับตัวเลือกใช้วตัถุดิบได้ตามสภาพตลาด จึงสามารถบริหารต้นทุนวตัถุดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  BBF มีการจดัหาน ้ ามนัปาล์มดิบ และผลิตภณัฑ์เก่ียวเน่ือง เช่น ไขปาล์มสเตียริน และกรดไขมันปาล์ม ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
หลัก จากผูผ้ลิตหลายรายในภาคใต้และภาคตะวนัออกของประเทศไทย เพ่ือให้มั่นใจว่า BBF มีวตัถุดิบเพียงพอในการผลิต และ                     
สร้างความยืดหยุ่นในการจดัซ้ือหากราคาวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลง BBF มีการเขา้ท าสัญญาจดัหาวตัถุดิบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
1 ปี (Long term Contract) และด าเนินการซ้ือขายแบบรายคร้ัง (Spot) ในส่วนท่ีเหลือ  

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ือง โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามสถานการณ์ของอุปสงค์ อุปทาน และราคาของ
วตัถุดิบแต่ละประเภทอย่างใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยจดัท าประมาณการ
ตน้ทุนการผลิต วางแผนการส่ังซ้ือวตัถุดิบ และแผนการผลิต รวมถึงเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตและผูค้า้วตัถุดิบหลายราย
เพื่อเพ่ิมทางเลือกและความคล่องตวัในการจดัหาวตัถุดิบ อีกทั้งได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกันอย่างใกลชิ้ด ระหว่าง 
พนกังานฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบ และพนกังานฝ่ายผลิต ตลอดทั้งขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้มัน่ใจในตน้ทุนและประสิทธิภาพของโรงงานผลิต 
ให้ได้มาซ่ึงสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเน้นการผลิตโดยใช้วตัถุดิบที่หลากหลายเพื่อลดการพึ่งพิงวตัถุดิบหลกั             
อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคา และการขาดแคลนวตัถุดิบ ซ่ึงจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบัผล           
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 
      2.2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่  รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล ตามขอ้มูลงบการเงินรวม
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลคิด            
เป็นร้อยละ 41.13 ร้อยละ 35.09 และ ร้อยละ 32.71 ของรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ ตามล าดับ และมีรายได้จาก              
การผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลคิดเป็น ร้อยละ 58.40 ร้อยละ 64.52 และร้อยละ 67.27ของรายไดจ้ากการขายรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
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ราคาขายเอทานอลและไบโอดีเซลมีการผนัแปรไปตามกลไกตลาดในแต่ละช่วง ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายก าหนดราคา
ขายเอทานอล และไบโอดีเซล  โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรส าคญั ไดแ้ก่ ราคาวตัถุดิบแต่ละประเภทซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกั ตน้ทุน
การผลิต ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทน ปริมาณสินคา้คงเหลือในตลาด ตลอดจนปริมาณความตอ้งการใช้เช้ือเพลิง
ชีวภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(1)  ส าหรับการก าหนดราคาขายเอทานอล กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาแนวโน้มราคาเอทานอลอา้งอิงจากราคาเฉล่ียของเอทา
นอลแปลงสภาพท่ีผลิตจากกากน ้าตาลหรือมนัส าปะหลงั ทั้งน้ี ราคาซ้ือขายเอทานอลท่ีบริษทัฯ ตกลงกบัคู่คา้ส่วนใหญ่
มีการก าหนดราคาคงท่ีรายไตรมาส ในขณะท่ีราคาวตัถุดิบอาจมีการเปล่ียนแปลง ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียง
หากประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุนวตัถุดิบของกลุ่มบริษทัฯ ต ่ากว่าผูผ้ลิตเอทานอลรายอื่นในตลาด ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ  

(2)  ส าหรับการก าหนดราคาขายไบโอดีเซล กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาแนวโน้มราคาไบโอดีเซลอา้งอิง ซ่ึงประกาศโดย 
สนพ. เป็นรายสัปดาห์ ราคาอา้งอิงดงักล่าวเป็นราคาท่ี สนพ. ก าหนดโดยค านึงถึงราคาวตัถุดิบหลกัในการผลิตไบโอ
ดีเซล 3 ชนิด คือ น ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) น ้ามนัปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO) และไขปาลม์สเตียริน (RPS) ซ่ึงอา้งอิงราคา
จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ทั้งน้ี ราคาซ้ือขายไบโอดีเซลท่ีบริษทัฯ ตกลงกบัคู่คา้จะใชวิ้ธีคิดตน้ทุนบวก
ก าไรส่วนเพ่ิม (Cost Plus) ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จะมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาขายไบโอดีเซลไม่มากนกั  

  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าวและมีความพยายามในการด าเนินการต่างๆ เพื่อบริหารจดัการ
ตน้ทุนให้สอดคล้องตามราคาขายซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด โดยการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายอย่างเหมาะสมตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งจดัให้มีหน่วยงานคอยติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบอย่างใกลชิ้ดเพื่อประมาณการ
ตน้ทุนการผลิตล่วงหน้า ตลอดจนมีการวางแผนส่ังซ้ือวตัถุดิบและปรับปรุงแผนงานการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Fully Integration) 
เพื่อให้สอดคลอ้งตามสภาวะตลาดและสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยท าการเก็บส ารองวตัถุดิบ และมีการท าประกนัความเส่ียงราคา
น ้ าตาลทรายดิบท่ีส่ังซ้ือล่วงหน้า ร่วมทั้งมีการท าสัญญาระยะยาว (Long term Contract) กับผูค้ ้าน ้ ามันปาล์มดิบ เพื่อลดความ                
ผนัผวนของราคา 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบจากความคล่องตวัในการเลือกใช้
วตัถุดิบในการผลิตเอทานอลทั้งจากมนัส าปะหลงั กากน ้าตาลและน ้าตาลทรายดิบ รวมถึงการเลือกใช ้น ้ามนัปาลม์ดิบ น ้ามนัปาลม์
บริสุทธ์ิ ไขปาลม์สเตียริน และกรดไขมนัจากการกลัน่น ้ ามนัปาลม์ ในการผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงสามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ราคาตลาด จึงสามารถลดผลกระทบอนัเกิดจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบหลกัได ้กลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่าการบริหาร
จดัการตน้ทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะช่วยให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของราคาผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.2.3 ความเส่ียงจากการขนส่งเอทานอลและไบโอดีเซล 
       กลุ่มบริษทัฯ มีการจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล 2 รูปแบบ คือ (1) ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบการขนส่งโดยน ารถขนส่งมารับ
สินคา้เอง ณ โรงงานของกลุ่มบริษทัฯ และ (2) บริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบการขนส่งสินค้าไปยงัจุดท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงในกรณีดงักล่าว 
กลุ่มบริษทัฯ จะว่าจ้างบริษทัขนส่งรวมถึงพนักงานขบัรถจากบริษทัอื่น (Outsource) ในการขนส่งเอทานอลและไบโอดีเซลจาก
โรงงานของกลุ่มบริษทัฯ ไปยงัสถานท่ีท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงการขนส่งสินคา้โดยผูใ้ห้บริการขนส่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินคา้ 
อุบัติเหตุหรือเหตุขดัขอ้งจากเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ ช่ือเสียง และผลการด าเนินงาน         
ของกลุ่มบริษทัฯ 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงด้านการขนส่ง ในการว่าจ้างผูใ้ห้บริการขนส่งซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก               
ผูใ้ห้บริการขนส่งดงักล่าวตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตขนส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ. การค้าน ้ ามัน
เช้ือเพลิง  และรถท่ีให้บริการจะต้องมีอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ตามมาตรฐานของรถบรรทุกน ้ ามัน รวมทั้ งมีระบบ                   
Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตามต าแหน่งปัจจุบนัของรถขนส่ง อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ สามารถเรียกร้องค่าปรับ และ/หรือ
ค่าชดเชยความเสียหายจากผูใ้ห้บริการขนส่งตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา  

นอกจากน้ี ตามขั้นตอนการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถของผูใ้ห้บริการขนส่งก่อนการขนส่ง
สินคา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการท าทะเบียนผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ (Approved Vendor List) โดยมีการพิจารณาคุณสมบติั
ของผูใ้ห้บริการขนส่งอย่างเขม้งวด ทั้งระยะเวลาในการขนส่งสินค้า ขอบเขตการให้บริการและตน้ทุนค่าขนส่ง รวมทั้งก าหนดให้มีการ
ทบทวนทะเบียนดังกล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ก าหนดให้ผูใ้ห้บริการขนส่งซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมีการท าประกนัภยัซ่ึง
ครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสินคา้  

2.2.4   ความเส่ียงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 
           ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล หากเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุ
สุดวิสัยท่ีกลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้องของระบบ อุทกภัย ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือการก่อวินาศกรรมในพ้ืนท่ีท่ี             
โรงงานของกลุ่มบริษทัฯ ตั้งอยู่ อาจส่งผลให้การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งหยุดชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ  ดงัเช่น เหตุการณ์มหา
อุทกภยัในปี 2554 มีน ้ าท่วมโดยรอบโรงงานผลิตไบโอดีเซลซ่ึงด าเนินการโดย BBF ท่ีอ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
ประสบอุทกภยั ซ่ึงถึงแมโ้รงงานของ BBF จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากเหตุอุทกภยัดงักล่าว แต่ก็ตอ้งหยดุด าเนินการชัว่คราวเป็นเวลา
ประมาณ 1.5 เดือน ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมและจดัวางระบบป้องกนัอุทกภยัโดยก่อสร้างคนักั้นดินผสมคอนกรีต 
(Dyke) ป้องกนัน ้ าท่วมโครงการ  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัท าประกนัภยัตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และเป็นไปตามเง่ือนไข              
ท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูข้องกลุ่มบริษทัฯ โดยกรมธรรม์ประกนัภยัทั้งหมดมีความคุม้ครองครอบคลุมถึงความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ี
เอาประกันภยั ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั รวมถึงประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งน้ี ก่อนการเลือกท่ีตั้งโรงงาน                                                    
กลุ่มบริษัทฯ จะท าการศึกษาความเส่ียงการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้ งโรงงาน และ                 
หามาตรการในการป้องกนัหรือบรรเทาความเส่ียง 
 
2.2.5   ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
            สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งในส่วนของธุรกิจ             
เอทานอลและไบโอดีเซล โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเดือนเมษายนของปี 2563 และเดือนสิงหาคมของปี 2564 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการ              
ต่างๆ เพื่อควบคุมและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ซ่ึงรวมถึง มาตรการควบคุมการเดินทาง มาตรการกกัตัว (Quarantine) 
มาตรการเคอร์ฟิว (Curfews) และมาตรการอื่น ๆ ของรัฐบาลท่ีออกมาเพ่ือควบคุมและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
โดยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณการจ าหน่ายเอทานอลเกรดเช้ือเพลิงและไบโอดีเซลท่ีลดลงตาม               
ความตอ้งการใชน้ ้ ามนัแก๊สโซฮอลแ์ละน ้ ามนัดีเซล แมว่้ากรมสรรพสามิตจะออกประกาศอนุญาตให้โรงงานเอทานอลน าเอทานอล
แปลงสภาพไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภณัฑท์ าความสะอาดมือได ้แตก่็คิดเป็นปริมาณเพียงส่วนนอ้ยของเอทานอลท่ีผลิต
ได้ทั้ งหมดในตลาด ความรุนแรงของผลกระทบทั้ งในระยะส้ันและระยะยาว ท่ีจะเกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัส COVID-19             
ทั้งต่อสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินระดบัโลกและของประเทศไทย ยงัคงมีความไม่แน่นอน ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัฯ    
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อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ สามารถบริหารจัดการและ
ป้องกนัการแพร่ระบาดภายในโรงงานไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้สามารถด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงับริหารจดัการดา้นการเงิน
ให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอและสามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมไดต้ามเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินก าหนด  

2.3 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

2.3.1  ความเส่ียงจากการมีภาระหนีเ้งินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ 
กลุ่มบริษทัฯ เขา้ท าสัญญาเงินกูท้ั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงมีการออกหุ้นกูเ้พื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน

ธุรกิจ และ/หรือลงทุน กลุ่มบริษทัฯ จึงมีภาระท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ียและคืนเงินกูยื้มให้แก่สถาบนัการเงินและช าระคืนหุ้นกูร้วมถึงตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีไดร้ะบุในสัญญาเงินกูแ้ละขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัฯ  โดยท่ีผา่นมา 
กลุ่มบริษทัฯ สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน และ/หรือได้รับผ่อนผนัการปฏิบัติตามข้อก าหนดดงักล่าวในสัญญาเงินกู้ท่ี
เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ความสามารถในการกูย้ืมเงินของกลุ่มบริษทัฯ ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
ในขณะนั้น ขอ้จ ากดัในสัญญาเงินกูแ้ละปัจจยัอื่นๆ รวมถึงสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป  

อย่างไรกดี็ กลุ่มบริษทัฯ มีการวางแผนทางการเงินและมีการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่ากลุ่ม
บริษทัฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอส าหรับช าระดอกเบ้ียและช าระคืนเงินกูยื้ม และสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีก าหนดใน
สัญญาเงินกู ้และ/หรือขอผอ่นขอ้ก าหนดดงักล่าวเพื่อป้องกนัไม่ให้ผิดขอ้ก าหนดสัญญาเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งสามารถขยายการลงทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาลเพ่ือท าหนา้ท่ีกลัน่กรอง
นโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ดา้นต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2.3.2  ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
          สกุลเงินหลกัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใชใ้นการประกอบธุรกิจคือเงินบาท แต่มีการใชเ้งินสกุลดอลลาร์ในการก าหนดราคาขาย กลีเซอรี
นบริสุทธ์ิ (Refined Glycerin) อย่างไรก็ดี ในบางคร้ังกลุ่มบริษัทฯ อาจมีการขายสินค้าหรือส่ังซ้ือวตัถุดิบหรือเคร่ืองจักรจาก
ต่างประเทศ และ/หรือ การท าสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลล่วงหน้าเป็นคร้ังคราว รวมถึงบริษทัฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการต่างประเทศ
เป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม โดยท าธุรกรรมเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากน้ี ในบางช่วงราคาน ้ ามนัปาลม์และผลิตภณัฑ์
ต่อเน่ืองจากน ้ ามนัปาล์มซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไบโอดีเซลจะมีความเช่ือมโยงกบัสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย เน่ืองจากอา้งอิง           
ราคาท่ีประกาศโดยคณะกรรมการน ้ ามันปาล์มมาเลเซีย (Malaysian Palm Oil Board) ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงหาก                    
อตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั  

อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาลเพื่อท าหน้าท่ีกลัน่กรองนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward)  
เพื่อบริหารจดัการความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวตามความเหมาะสมอีกดว้ย  

อน่ึง ผลจากการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจเป็นคุณหรือให้โทษต่อผลการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่ม
บริษทัฯ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งบนัทึกบญัชีก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นผลต่างระหว่างการรับ/จ่ายเงินจากการซ้ือขาย
ตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า น ามาเปรียบเทียบกับอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส่งมอบสินค้าท่ีใช้ในการบันทึกบัญชี              
กลุ่มบริษัทฯได้ใช้หลักความระมัดระวังเพื่อการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยจะไม่กระท าการในลักษณะ                         
เพื่อการเก็งก าไร 
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2.3.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินลงทุนส าหรับใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Products)  
กลุ่มบริษทัฯ มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดี เซล และลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมี

มูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ตามกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ เงินลงทุนจะประกอบไปดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและเงินเพ่ิมทุนของ   
ผูถื้อหุ้น หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกูยื้มและส่วนของทุนเพ่ือมาใชใ้นการขยายธุรกิจดงักล่าว จะส่งผลให้
การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนการท่ีวางไว ้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) โดยมีประสบการณ์จาก 
การด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซลมาเป็นเวลากว่า 10 ปี อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนั
การเงินหลายแห่ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะใชก้ารประกวดราคา (Bidding) เพือ่เป็นทางเลือกให้กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้งินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขดีท่ีสุด 
ตลอดจนบริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตจากบริษทัทริสเรทติ้งจ ากดั อนัดบั BBB+ โดยไดมี้การเสนอขายตราสารหน้ีอายุ 1.5 – 3 ปี 
วงเงิน 1,300 ลา้นบาท ไปเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนจากตลาดเงินไดอ้ีกช่องทาง 

2.4  ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) 
2.4.1  ความเส่ียงจากการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ อยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นของหน่วยงานรัฐส่วนกลาง
และหน่วยงานท้องถ่ิน ซ่ึงกฎหมายและกฎระเบียบดงักล่าวครอบคลุมถึงการควบคุมมลพิษ การก าจดัและจดัการขยะและของเสีย               
อาชีวอนามยัและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน และการจดัการวตัถุอนัตราย เป็นตน้ 

ในกระบวนการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของกลุ่มบริษทัฯ จะเกิดของเสีย เช่น น ้ าเสียและกากตะกอน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ               
มีการจดัการของเสียดงักล่าว ตามหลกัการ Zero Waste โดยไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับน ้าเสียหรือกากตะกอนท่ี
เกิดขึ้น โดยในกระบวนการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลจะน าของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นวตัถุดิบตั้งต้นในการผลิต              
ก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) และมีการน าน ้าเสียท่ีผา่นระบบบ าบดัแลว้กลบัมาใชซ้ ้าในกระบวนการผลิต  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีมงานด าเนินการติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
อยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ อาจพิจารณาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอก หากพบว่ามีประเด็นทางกฎหมายท่ีซบัซอ้นเก่ียวขอ้ง 

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
    3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยืนโดยน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวปฏิบัติของ UN Global 
Compact เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของโลก (UNSDGs) และ มาตรฐานสากลต่างๆ มาบูรณาการเขา้กบั วิสัยทศัน์ ทิศทาง 
และ กลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อสร้างรากฐานของธุรกิจนวตักรรมชีวภาพและมุ่งเน้นการเติบโตอย่างย ัง่ยืนใน
ระดบัโลกตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยค านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นความยัง่ยืนต่างๆ ดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
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5. การผลิตสินคา้และบริการดว้ยความรับผิดชอบอยา่งย ัง่ยืน 

6. การประเมินธุรกิจใหม่อยา่งรอบดา้น 

7. การจดัการน ้า พลงังาน ของเสีย และ สภาพภูมิอากาศ 

8. การส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคมดว้ยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

    3.2 การวิเคราะห์และการจัดการผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
 กลุ่มบริษทัฯ ท าธุรกิจผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ และ ต่อยอดไปสู่ผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ซ่ึงกระบวนการตน้น ้ าเร่ิมตน้ตั้งแต่           
การจดัซ้ือวตัถุดิบจากเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และ ผูผ้ลิตวตัถุดิบ พลงังาน หรือ สินคา้รายอื่นๆท่ีเป็นธุรกิจตน้น ้ า ขนส่ง         
เขา้สู่กระบวนการผลิตหรือการจดัเก็บ ไปจนกระทัง่ถึงกระบวนการฝ่ังปลายน ้ า เช่น การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้กลุ่มผูค้า้
น ้ ามนัเพ่ือน าไปผสมเป็นเช้ือเพลิง และ ขายให้กบัลูกคา้รายยอ่ยต่อไป รวมถึง การจดัส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ไปสู่มือของลูกคา้
รายยอ่ยการบริการหลงัการขาย และ กระบวนการสนบัสนุนต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบญัชี เป็นตน้ 

         ผู้มส่ีวนได้เสีย 
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ในห่วงโซ่คุณค่า สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 กลุ่ม ประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้น, พนักงาน, ลูกคา้, คู่คา้, 
คู่แข่งทางการคา้, เจา้หน้ี, ภาครัฐ และ กลุ่ม ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทั มีความมุง่มัน่ท่ีจะดูแลกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี 
ตามสิทธิท่ีไดรั้บตามกฎหมายก าหนด เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนและปฎิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมถึงสนบัสนุนให้มีการ
ร่วมมือกนักบับริษทัฯ เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพ่ือให้มัน่ใจว่าสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการ
คุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี จึงจดัให้มีช่องทางในการส่ือสาร มีมาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท า
ผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและ               
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น 

 
3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
      นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล (ESG) ซ่ึงแสดงความมุ่งมั่นท่ีจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน โดยมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่
อย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และ สนับสนุนการใช้
วิจัย และ พฒันาเทคโนโลยีพลงังานสะอาด และ ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดการใช้น ้ า     
พลงังาน ของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รวมถึงจดัการให้มีหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นการ   
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร และ ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีความตระหนกัถึงความเส่ียงจากผลของการด าเนิน
ธุรกิจต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ดว้ยการด าเนินธุรกิจตามแนวทางของ
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

1.   การจัดการพลังงาน  
บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ขอ้มูล               
การจดัการพลงังานช่วยให้บริษทัฯ สามารถพฒันาและปรับปรุงการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าและลดการสูญเสียพลงังาน ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนในกระบวนการธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การใช้พลงังานจากแหล่งพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงซ้ือจากโรงงานของกลุ่ม KSL           
ท่ีตั้ งของโรงงานในกาญจนบุรี และ ขอนแก่น รวมถึงมีการน าน ้ ากากส่าท่ีได้จากกระบวนการกลัน่แอลกอฮอล์มาผลิตเป็น                
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ก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลงังานในกระบวนการผลิต ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดการพึ่งพิงแหล่งพลงังานฟอสซิลแลว้ ยงัช่วย              
ลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ มีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และ                    
ระยะยาว ส าหรับแผนระยะส้ันคือการตั้ งเป้าหมายการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบให้มีการใช้พลังงานในระบบต่างๆ                 
ให้มีประสิทธิภาพ ในระยะกลางและระยะยาว บริษทัฯมีแผนท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวียน ตวัอยา่งโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีกลุ่มบริษทัฯไดด้ าเนินการในปี 2564 ไดแ้ก่ 

• การติดตั้ง O2 Analyzer และ Economizer 

• เปล่ียนหลอดไฟจาก Fluorescent เป็นหลอดไฟ LED 

• เปล่ียนระบบไฟแสงสว่างเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์

• ปรับปรุงระบบเปิด-ปิดแสงสว่างเป็นแบบอตัโนมติั 

• ปรับปรุง Safety Valve 

2. การจัดการน ้า 
การรายงานขอ้มูลการใชน้ ้าสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล นอกจากน้ี ข้อมูลการใช้น ้ าช่วยให้บริษัทสามารถพฒันาและปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจและลดความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน ้ าท่ีมีคุณภาพ โดย
บริษทัฯ มีแผนระยะส้ัน กลาง และ ระยะยาว ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้ าโดยใชห้ลกั 3R: Reduce, Reuse, Recycle และ ศึกษา
แนวทางในการลดการใชน้ ้าอยา่งมีนยัส าคญั โครงการท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการในปีท่ีผา่นมาเช่น 

• การเพ่ิมความเขม้ขน้ในกระบวนการหมกั 

• การปรับค่าควบคุมในกระบวนการผลิตเพ่ือลดการใชน้ ้า 

• การบ าบดั หรือ น าน ้าท่ียงัมีคุณภาพดีในกระบวนการผลิตกลบัมาใชซ้ ้า 
โครงการเหล่าน้ีส่งผลให้ในปีท่ีผา่นมา บริษทัสามารถลดการใชน้ ้าจากแหล่งต่างๆ ไดถึ้ง 0.19 ลา้นลบ.ม. หรือ คดิเป็นร้อยละ 6.24
ของปริมาณการใชน้ ้าทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยุร่ะหว่างการศึกษาการน าน ้าท่ีผา่นการใชง้านแลว้กลบัมาใช้
ซ ้าในระบบหล่อเยน็ของโรงงานเพื่อลดการใชท้รัพยากรน ้า 

 
3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพษิ 
การรายงานขอ้มูลการจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษสะทอ้นถึงความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร และความสามารถในการจดัการ
บริหารตน้ทุนในการก าจดัขยะ หรือของเสียจากกระบวนการธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่ว่า ธุรกิจจะสามารถควบคุม
และลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการธุรกิจ ท่ีอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม โดยบริษทัฯ              
มีแผนระยะส้ัน กลาง และ ระยะยาว ในการจดัการของเสียจากกระบวนการผลิตตามกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ยึดหลกั 3Rs: 
Reduce, Reuse, Recycle ในการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมถึงศึกษาการ          
ต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy โดยในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาอุตสาหกรรมคาร์บอนต ่า
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก                  
(องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทุกบริษัทในกลุ่มโดยได้รับรางวลั 3R Award จาก                     
การด าเนินการจดัการของเสียตามหลกั  3R และ รางวลั Zero Waste to Landfill จากการจดัการของเสียโดยไม่มีการน าไปฝังกลบ 
นอกจากน้ีบริษทัฯยงัอยูร่ะหว่างการศึกษาเพื่อน าของเสียวนกลบัมาใชต้ามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
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ในปี 2564 บริษทัฯไดท้  าโครงการปรับปรุงบ่อดักน ้ ามนัและจดัการกบัน ้ ามนัก่อนเขา้สุ่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ช่วยลดการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่า 422,800 บาท/ปี นอกจากน้ี บริษัทฯมีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมในส านักงานและรอบสถาน
ประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กล่ิน เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามท่ี
กฎหมายก าหนด และไม่พบกรณีสารเคมีร่ัวไหลจากการด าเนินธุรกิจ 

 
4. แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกถือเป็นประเด็นส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญั  
และบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดงันั้น บริษทัฯ จึงก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกในระดบัองคก์ร ดงัน้ี  
• บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะลดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการประกอบธุรกิจนวตักรรมชีวภาพ เพื่อลด ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงกลยทุธ์ในการด าเนินงาน กระบวนการผลิตของบริษทัฯ และใชเ้ทคโนโลยีท่ีสะอาดและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• บริษทัฯ จะจดัให้มีส่วนงานเพือ่ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก เช่น การค านวนปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก และบริษัทฯ จะส่งเสริมให้หน่วยงานภายในองคก์ร ด าเนินการตามมาตรการเก่ียวกบัการบริหารจดัการ   

ก๊าซเรือนกระจก 

• บริษทัฯ จะส่งเสริมการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างย ัง่ยืนโดยสอดคลอ้ง
กบัการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีแผนการจดัท าขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครบทกุโรงงานในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความส าคญั
และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการตามแนวนโยบายการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกตามท่ีไดก้ล่าวมา เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป  บริษทัฯไดเ้ร่ิมด าเนินการเก็บขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละโรงงาน 
รวมทั้งการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการจดัท ารายงานดงักล่าว              
ในปี2566    

 
3.4 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม 
     นโยบายและแนวปฏบิัติในการจัดการด้านสังคม 

บริษทัฯมีนโยบายการจดัการด้านสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ บรรษทัภิบาล 
(ESG) ซ่ึงมุ่งเน้นการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัฯดว้ยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการน า
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น การส่งเสริมสนบัสนุนความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชน ย่ิงไปกว่านั้นบริษทัฯ ยงัขยายผลการดูแลและให้
ความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อนจากภยัพิบัติต่างๆ ในระดับท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบริษัทฯยงัมีนโยบาย             
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงมีแนวปฏิบติัท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตลองห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ มีคุณธรรมภายใต ้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และ ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
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การดูแลและพฒันาพนักงาน 
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการในองค์กรท่ี มีพนักงานเก่ียวข้อง ตั้ งแต่การสรรหา                  
การพฒันาพนกังาน ไปจนถึงการดูแลพนกังานเพื่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัเป็นครอบครัวเดียวกบัองคก์ร โดยบริษทัฯให้ความส าคญั
ตั้งแต่การสรรหาพนักงานท่ีมีความโปร่งใส ด าเนินการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยก าหนดคุณลกัษณะ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และ ขอ้ก าหนดต่างๆ ตามต าแหน่งงาน เพื่อให้ไดพ้นักงานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี             
ท่ีไดก้ าหนดไว ้
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เป็นส่ิงท่ีบริษัทฯให้ความส าคัญ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนองค์กร                      
ตามวิสัยทศัน์และแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ผ่านแนวทางการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริง (On the Job Training) และ การจดัอบรม
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร รวมถึงการเข้าอบรมและสัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี  
บริษทัฯยงัไดว้างแนวทางอาชีพ (Career Path) และ โปรแกรมการพฒันาศกัยภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและเปิดโอกาสให้
พนกังานไดมี้ความกา้วหนา้ในต าแหน่งอาชีพของพนกังานแต่ละคน 
โดยในปี 2564 บริษทัฯจดัหลกัสูตรอบรมแบบ Online เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพใน
การท างานแก่พนักงาน ซ่ึงพนักงานสามารถเลือกหลกัสูตร และ ช่วงเวลาในการอบรมเองได้ รวมถึงการจดัอบรมในด้านต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ความช านาญในงาน ทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างาน ความปลอดภยั นวตักรรม และ การอบรมตามกฎหมายก าหนด 
นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดล้งนามบนัทึกความร่วมมือการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาบุคลากรและองค์กร             
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติั กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเครือข่ายจะส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ             
ทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชากร รวมถึงความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม และ เพ่ิมขีดความสามารถด้านก าลังคน                      
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และ พฒันาศกัยภาพบุคลากรของทั้งสององคก์รร่วมกนั 
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน บริษทัฯได้จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามัย         
ในสถานท่ีท างานให้ครอบคลุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ ้ า โดยได้เร่ิมพฒันาระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตมาใช ้               
(Process Safety Management: PSM) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะท างานด้วยความปลอดภยั และ ครอบคลุมไปถึง              
การท างานของผูรั้บเหมา โดยในปี 2564 บริษทัฯสามารถท าไดต้ามเป้าหมายคือ ไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 
บริษทัฯให้ความส าคญักบัการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพนัเป็นครอบครัว
เดียวกบัองคก์ร โดยในปี 2564 เป็นปีแรกท่ีบริษทัฯไดเ้ร่ิมท าการส ารวจความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร โดยน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
พฒันาการดูแลพนกังานและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
 
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
กลุ่มลูกคา้ประกอบไปดว้ย กลุ่มผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.คา้น ้ามนัเช้ือเพลิง และ ลูกคา้รายยอ่ยในกลุ่มผลิตภณัฑค์า้ปลีกของ
บริษทั ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การดูแลลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการดูแลกลุ่มลูกคา้ดว้ยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน              
การรักษาข้อมูล/ความลบัของลูกค้าตามพรบ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาคุณภาพของสินค้า ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าท่ี              
เป็นธรรม และ ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง โดยบริษัทฯได้มีการวดัผลจากจ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้า                 
และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงพฒันาการตอบสนองต่อความคาดหวงัของลูกคา้ให้ดีย่ิงขึ้น 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม 

1. การดูแลเพ่ือนบ้าน BBGI การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมระดับพ้ืนท่ีรอบสถานประกอบการ ได้แก่ พ้ืนท่ีบริเวณ โรงงาน                    

บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) โรงงานเคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น สาขาน ้ าพอง (ขอนแก่น) สาขาบ่อพลอย (กาญจนบุรี) 

โรงงานบางจากไบโอฟูเอล (อยุธยา) อันเป็นพ้ืนท่ีปฏิบัติการส าคัญของบริษัทฯ จึงก าหนดกลยุทธ์ในงานชุมชนสัมพนัธ์ และ                      

จดัท ากิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการศึกษา ดา้นคุณภาพชีวิต ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเสริมสร้างความส าคญั

และอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสาธารณประโยชน์ 

การด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2564 การจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม แบ่งออกเป็น 

ด้านความปลอดภัย:  

โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบตัิเหตุ (ช่วงวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่) 

โรงงานเคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน สาขาบ่อพลอย สนบัสนุนเคร่ืองด่ืม         

ชูก าลงัและลูกอมให้กบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังาน ณ จุดตรวจช่อง                  

ด่านและจดุตรวจหลุมรัง 

 

 

 

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟและสารเคมีร่ัวไหล โดยกลุ่มบริษทัในเครือของบริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัการ

ซอ้มอพยพหนีไฟทุกปี เพื่อเป็นการป้องกนัอุบติัภยัท่ีจะเกิดขึ้นกบับริษทัฯ และรอบบริเวณชุมชน 

 

ด้านเศรษฐกิจ:  

การกระจายน ้ากากส่าเพ่ือทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกร ในการลดค่าใชจ้่ายในการเพาะปลูก และ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยน ้ ากากส่าจากกระบวนการผลิต เอทานอลมีคุณสมบติัเป็นสารบ ารุงดิน ช่วยให้ดินมีคุณภาพท่ีดีเหมาะ

แก่การเพาะปลูก ทางโรงงาน  เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น สาขาน ้ าพองและสาขาบ่อพลอย จึงจัดให้ มีบริการขนส่งน ้ ากากส่า               

ไปยงัพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นประจ าทุกปี  
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ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น กลุ่มบริษทัฯยงัคงมุ่งเน้นรับบุคลากรจากชุมชน เขา้ท างานกบับริษทัฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ               

ในชุมชน  

 

ด้านส่ิงแวดล้อม:   

กิจกรรมปลูกป่า บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและระบบนิเวศ

และเพื่อแสดงเจตจ านงของการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีให้ความส าคัญและ                      

ใส่ใจกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้แก่ชุมชน รวมถึง เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดภาวะโลก

ร้อน จึงจดักิจกรรมดงักล่าวขึ้นโดยโรงงานเคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ สาขาน ้ าพอง       

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี               

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วน                     

ต าบลวงัชัย ณ ป่าสาธารณะประโยชน์ โสกงวัคา ต าบลวงัชัย นอกจากน้ีโรงงานเคเอ

สแอล กรีน อินโนเวชัน่ สาขาบ่อพลอย และโรงงานบางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 

ยงัไดท้  าการปลูกป่าในบริเวณพ้ืนท่ีของโรงงานเพือ่ลดมลพิษในโรงงานอีกดว้ย 

 

 

 การป รั บป รุ งระบบบ าบั ดน ้ าเสี ยอาคารผู้ ป่ วยโรงพ ยาบาลน ้ าพ อง                                 

โรงงานเคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น สาขาน ้ าพอง ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวดั

ขอนแก่น โรงพยาบาลน ้ าพอง ส่ วนราชการ และบริษัทเอกชนในพ้ืนท่ี                           

เขา้มาประชุม เพื่อหารือเร่ืองการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริเวณอาคารผูป่้วยโรงพยาบาลน ้ าพอง และทางโรงงานได้มอบเงินสนับสนุน

งบประมาณปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าโรงพยาบาลน ้ าพอง  

 

โรงงานเคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) สาขาน ้าพองและสาขาบ่อพลอย                     

รับรางวัลเหรียญทอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย                           

ซ่ึงเป็นการยืนยนัถึงการจัดการของเสียภายในโรงงาน ท่ีมีระบบตามมาตรฐาน                   

การจดัการของกรมโรงงาน และแสดงถึงความสามารถในการน าหลกั 3RS มาใชใ้น 

การลดของเสีย นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดของเสียแล้ว ยงัท าให้มี

ผลตอบแทนกลบัมาในระดบัสูงอีก ดว้ย 
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โครงการแปรรูปอิฐตัวหนอนจากขี้เถ้าไม้สับ โรงงานบางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันท าอิฐ                 

ตวัหนอนจากขี้ เถ้าไม้สับ โดยมีเป้าหมาย 6,000 ก้อน เพื่อน าไปท า CSR ร่วมกับชุมชนได้ใช้จัดสวนหย่อมทางเดินภายในโรงงาน                   

เพื่อทดสอบการใชง้าน  

 

ด้านคุณภาพชีวิต:  

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนส่ิงท่ีจ าเป็น เช่น  เจลแอลกอฮอล ์ เตียงสนาม 
อุปกรณ์ทางการแพทย ์อาหาร รวมถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดกบัเพื่อนบา้น ในชุมชน ดงันั้นในช่วงวิกฤตแบบน้ีจึงเป็นช่วงเวลาส าคญั
ท่ีตอ้งเร่งช่วยเหลือสังคม บริษทัฯ จึงไดริ้เร่ิมโครงการกิจกรรมพิเศษในช่วงแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงัน้ี 

 

 

โครงการบรรจุ RG เพ่ือมอบให้กับโรงพยาบาล โรงงานบางจากไบโอฟูเอลส่งมอบ

กลีเซอรีนให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล                 

เพื่อจดัท าเจลแอลกอฮอล ์จ านวน 200 ลิตร เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ช่วยเหลือ

สังคมต่อไป 

 

โครงการจัดชุดถุงยังชีพ ส าหรับส่งมอบให้ ผู้ได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                  

กลุ่มบริษทัฯ ส่งมอบถุงยงัชีพให้ชุมชนรอบโรงงาน  

โครงการ BBGI ต้านภัยหนาว มวลชนสัมพันธ์ โรงงานเคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ สาขา

น ้าพอง  จดักิจกรรมมอบผา้ห่มให้กบัชุมชนรอบโรงงาน  

โครงการ Box บุญ โรงงานบางจากไบโอฟูเอล ร่วมบริจาคลงักระดาษ มอบให้กับ บริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อน าไปจดัท าเตียงสนามโดยเปล่ียนกล่องไม่ใชแ้ลว้เป็นอุปกรณ์จ าเป็น

ทางการแพทย ์เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล  
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โครงการบีบีจีไอร่วมปันน ้าใจ สู้โควิด-19 บริษัทฯ ส่งมอบบัตรน ้ ามันมูลค่า             

10,000 บาท ให้กับทีมอาสากลุ่มเส้นด้าย เพื่ อน าไปช่วยเหลือในภารกิจ                    

รับ-ส่งผูป่้วยโควิด-19 

 

 

 

 

 

โครงการส่งน ้ามัน ปันน ้าใจ จากใจผู้บริหารบางจากฯ บริษทัฯ ส่งมอบ

บัตรน ้ ามัน ให้แก่รองศาสตราจารย์ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลยั นวมินทราธิราช และผศ นพ. จกัราวุธ มณีฤทธ์ิ คณบดี คณะ

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายและเป็นขวญัก าลงัใจ

ให้กบัจิตอาสาท่ีปฏิบติังานดา้นการช่วยเหลือ 

 

 

 

โครงการบริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อเป็นก าลงัใจให้บุคลากร

ทางการแพทย ์บริษทัฯ มอบเวชภณัฑ์ทางการแพทยอ์าทิเช่น  หน้ากาก

อนามยั หมวกคลุมผมอนามยั ฯลฯ  

กิจกรรมบริจาคพัดลม สถานที่พักคอยบางกระส้ัน โรงงานบางจาก             

ไบโอฟูเอล ส่งมอบพดัลมแก่เทศบาลบางกระส้ันเพ่ือใชใ้นสถานท่ีพกัคอย

ส าหรับช่วยเหลือผูป่้วยโควดิ 

 

 

กิจกรรมบริจาคอาหารเพ่ือส่งต่อให้ผู้ป่วยโควิค  

กลุ่มบริษทัในเครือ สนับสนุน ขา้วสาร เคร่ืองปรุง ให้กบั ส าหรับโครงการ

จัดท าปรุงอาหาร แจกให้กับชุมชนท่ี ได้รับผลกระทบตลอดจนแจก

แอลกอฮอลค์่าเช้ือ ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น ชุดPPE ให้แก่โรงพยาบาลและ

ศูนยพ์กัคอยในเขตพ้ืนท่ี 
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บริจาคชุดยังชีพผู้ประสบภัยน ้าท่วม  

โรงงานบางจากไบโอฟูเอล ส่งมอบชุดยงัชีพผูป้ระสบภยั น ้าท่วม

ชาวบา้น รอบโรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนจาก

ผลกระทบของภยัธรรมชาติ 

 

 

 

โครงการปันกันอิ่มบริษัทฯร่วมกับบริษัทบางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัท บีซีพจีี จ ากัด (มหาชน) ร่วมจดัโครงการปันกนัอ่ิม 

เพื่อสนบัสนุนภารกิจกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการ

พฒันาสังคมฯ มอบอาหารกล่องแก่ชุมชนรวม 57 แห่ง ในพ้ืนท่ี 9   

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผูด้อ้ยโอกาส  

 

 

 

กิจกรรมมอบพนัธ์ุปลา โรงงานเคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ สาขาน ้า

พอง มอบพนัธ์ุปลาจ านวน 4,000 ตวั แก่ชาวบา้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและ

พฒันาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงงาน  

 

 

 

 

กิจกรรมเย็บตุ๊กตาช้างจับมือเพ่ือผู้ป่วยอัมพฤกษ์  

โรงงานบางจากไบโอเอทานอล จดักิจกรรมให้พนกังานร่วมกนัเยบ็ตุ๊กตา

ช้างจับมือเพื่อสุขภาพได้ 210 ตัว และเตรียมส่งมอบให้โรงพยาบาล         

พนมสาร-คามและโรงพยาบาลสนามชยัเขต เพื่อใชใ้นศูนยก์ายภาพบ าบดั 

และมอบให้กบัหน่วยงานสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริจาคแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือในช่วงสินค้าขาดแคลน ใหแ้ก่  ผูอ้าศยัในชุมชน ครอบครัว วดั บุคลากรนกัเรียนในโรงเรียน และหน่วยงาน

ราชการ รอบบริเวณโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งมอบข้าวและของว่างให้คณะแพทย์และพยาบาล โดยโรงงานบางจากไบโอฟูเอล ส่งมอบขา้วและของว่างให้คณะแพทยแ์ละ

พยาบาล โรงพยาบาลวชิระพยาบาล เพื่อเป็นก าลงัใจให้ทางหน่วยงานในการรักษาผูป่้วย Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งมอบชุดยังชีพผู้ประสบภัยน ้าท่วม โดยโรงงานบางจากไบโอฟูเอล ส่งมอบชุดยงัชีพผูป้ระสบภยัน ้าท่วมชาวบา้น อ าเภอ ผกัไห่ 
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ด้านการศึกษา:  

โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม โรงงานบางจากไบโอฟูเอลส่งมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนรอบข้างโรงงาน 2 โรงเรียน จากกิจกรรม              

56 ลา้นกา้ว  

 

 

โครงการป รับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โรงงานเคเอสแอล กรีน                          

อินโนเวชัน่ สาขาน ้าพอง มอบงบสนบัสนุนโครงการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียน

การสอนโรงเรียนเทศบาลต าบลล าน ้าพอง (ศึกษาดูงาน)  

 

 

 

  โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ภิกษุสามเณร  

โรงงาน เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั สาขาน ้าพอง  มอบทุนการศึกษา

ให้แก่ภิกษุสามเณรและนกัเรียน  ในสังกดัศนูยก์ารศึกษาพุทธศาสนา  

 

 

 

กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาต ิ

กลุ่มบริษทัในเครือ ไดจ้ดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ไดแ้ก่ จดัซุม้จบัรางวลัในกิจกรรมวดัเด็กแห่งชาติ,สนบัสนุนทุนการศึกษา 

 ให้กบันกัเรียนบริเวณรอบชุมชน 
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2. ร่วมดูแลสังคม: 

โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์                                                   

(Carbon Footprint Organization)  

โรงงาน เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ สาขาบ่อพลอย และโรงงาน 

บางจากไบโอฟูเอล มีการจดัท าโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง

องคก์รในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองคก์รและมีการทวนสอบตาม

มาตรฐานสากล อนัน าไปสู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท ไบโอม จ ากัด ร่วมกัน วิจัยและ

พฒันาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตเอนไซม์ชีวภาพก าจัดสารพิษตกค้างใน

ผักผลไม้ คร้ังแรกของโลก  โดยทั้ง 2 บริษทัร่วมกัน วิจยัและพฒันาทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีด าเนินธุรกิจบนฐาน  องค์ความรู้ของนักวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภายใตก้ารบ่มเพาะจาก CU Innovation 

hub และส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วม

ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิต “ผลิตภัณฑ์

ชีวภาพประเภทเอนไซม์” ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีมีคุณสมบติัใน

การท าลายโครงสร้างทางเคมีของสารพิษฆ่าแมลงท่ีตกค้างในผดัและผลไม้

เป็นคร้ังแรกของโลก 

 

 

 

 

บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับพันธมิตรรวม    11 องค์กรช้ันน า ริเร่ิมโดยบางจากก่อตั้งเครือข่าย Carbon Markets Club โดยจัด                  

พิธีลงนามออนไลน์ในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือสนบัสนุน การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองสิทธิ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย อีกทั้งยงัสนบัสนุนการซ้ือขายคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่สังคม Net Zero Emission  
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กลุ่มบีบีจีไอ  
ร่วมใจ สู้ภัยโควิด 
19 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 การวิเคราะห์และค าอธิบายน้ีประกอบด้วยข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงรวมถึงข้อความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแผนงานกลยทุธ์ วตัถุประสงค ์ความคาดหมาย เป้าหมายและทรัพยากรของกลุ่มบริษทัฯ อนัสะทอ้นถึงความเห็นของกลุ่ม
บริษทัฯ ณ ปัจจุบนัต่อเหตุการณ์และผลการด าเนินงานในอนาคต แม้ว่ากลุ่มบริษทัฯ จะเช่ือว่าสมมติฐานท่ีใชต้ั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีมี
ความสมเหตุสมผลก็ตาม แต่ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงอาจแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคตท่ีไดร้ะบุไวใ้นส่วนน้ี อนัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไวใ้นส่วนท่ี   “การบริหารจดัการความเส่ียง”                  
ผูล้งทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
รวมดงักล่าว และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯเพื่อประกอบการพิจารณา เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BBGI”) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 จากการควบรวมบริษทัระหว่าง 
บริษทั บีบีพี โฮลดิ้ง ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั เคเอสแอลจีไอ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัในกลุ่มบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ภายใต้
วิสัยทัศน์ ท่ีจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติด้วยนวตักรรมสีเขียว และด าเนินธุรกิจด้วยแนวทางยัง่ยืน                      
กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ท่ีด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
ทั้งธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้นอกจากน้ียงัมีการลงทุนในธุรกิจอื่นคือธุรกิจผลิตภณัฑ์
ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ณ ปัจจุบนั โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพของกลุ่มบริษทัฯ มีก าลงัการผลิตเอทานอล
รวมทั้งหมด 600,000 ลิตรต่อวนั โดยก าลงัอยูใ่นระหว่างขยายก าลงัการผลิตเอทานอลเพ่ิมเติมจ านวน 200,000 ลิตรต่อวนั ภายหลงัจาก
การก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีก าลงัการผลิตเอทานอลรวมทั้งหมดจ านวน 800,000 ลิตรต่อวนั และมีก าลงัการ
ผลิตไบโอดีเซลรวมทั้งหมด 1,000,000 ลิตรต่อวนั โดยถือว่าเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีก าลงัการผลิตผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพมากท่ีสุด
ในประเทศไทย  ปัจจุบนัธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ แมว่้าธุรกิจดงักล่าวจะยงัไม่ไดก่้อให้เกิดรายไดท่ี้มี
นยัส าคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ แต่กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสู่การเป็นบริษทัท่ีพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีแนวโนม้การเติบโตสูงในอนาคต  ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัฯ จะ
เร่ิมมีการรับรู้รายไดใ้นส่วนธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ และคาดว่ารายไดจ้ากธุรกิจน้ีจะเติบโตอย่างมี
นยัส าคญัในอนาคต ตามเป้าหมายและแผนงานของกลุ่มบริษทัฯ 
 
แนวทางการวิเคราะห์งบการเงิน 
 แนวทางในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ และข้อมูลทางการเงินท่ีใช้อ้างอิง ทั้ งใน                    
การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินรวม และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดร วม                
กลุ่มบริษทัฯ จะใชข้อ้มูลจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบ และขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเท่านั้น 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนนิงานของกลุ่มบริษัทฯ  
 ปัจจยัส าคญัดงัต่อไปน้ีมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ คาดว่าปัจจยั
เหล่าน้ีจะยงัคงมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ราคาซ้ือวัตถดิุบในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล  
 วตัถุดิบส าคญัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใช้ในการผลิตสามารถแบ่งไดด้งัน้ี (1) การผลิตเอทานอล มีวตัถุดิบส าคญัท่ีใช้ในการผลิต ไดแ้ก่ 
กากน ้ าตาล และมนัส าปะหลงัทั้งแบบสดและแบบเส้น (2) การผลิตไบโอดีเซล มีวตัถุดิบส าคญัท่ีใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ น ้ามนัปาลม์ดิบ 
(CPO) กรดไขมนัจากการกลัน่น ้ ามนัปาลม์ดิบ (PFAD) และไขปาลม์สเตียริน (RPS) โดยหลกัแลว้รายได ้ตน้ทุน และก าไรขั้นตน้ของ
กลุ่มบริษทัฯ ลว้นไดรั้บผลกระทบจากแนวโน้มราคาวตัถุดิบในตลาด และราคาท่ีกลุ่มบริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงตน้ทุนวตัถุดิบถือเป็น
องค์ประกอบหลักของต้นทุนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ งน้ีจากการท่ีวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของ                     
กลุ่มบริษทัฯ มาจากพืชผลทางการเกษตร ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณพืชผลทางการเกษตรขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการซ่ึง
อยูน่อกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทัฯ อาทิ พ้ืนท่ีเพาะปลูกซ่ึงแปรผนัตามผลตอบแทนจากการปลูกพืชชนิดนั้น เทียบกบัการปลูก
พืชชนิดอ่ืน ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเพาะปลูก ซ่ึงแปรผนัตามสภาพอากาศและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเพาะปลูก และมาตรการจูงใจหรือ
ควบคุมของภาครัฐ  
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการจดัหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ือง โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม อีกทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามสถานการณ์ของอุปสงค ์อุปทาน และราคาของวตัถุดิบแต่ละประเภท
อยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้โดยจดัท าประมาณการตน้ทุนการผลิต และ
วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบ แผนการผลิต และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตและผูค้า้วตัถุดิบหลายรายเพ่ือเพ่ิมทางเลือก และความ
คล่องตัวในการจัดหาวตัถุดิบ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความคล่องตัวในการเลือกใช้วตัถุดิบในการผลิตเอทานอลทั้งจากมัน
ส าปะหลงั กากน ้ าตาล และน ้ าตาลทรายดิบ ในขณะท่ีไบโอดีเซล กลุ่มบริษทัฯ สามารถเลือกใช ้น ้ ามนัปาลม์ดิบ น ้ ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ 
ไขปาลม์สเตียริน และกรดไขมนัจากการกลัน่น ้ ามนัปาลม์ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถลดความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได ้ตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ และสร้างเสถียรภาพให้กบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
การขาดแคลนวัตถดิุบในการผลิต 
         เน่ืองจากการท่ีวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของกลุ่มบริษทัฯ มาจากพืชผลทางการเกษตรเป็นหลกั                
ซ่ึงผลผลิตเหล่าน้ีลว้นขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศและขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลกู ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นอยูน่อกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั
ฯ ดงันั้นการขาดแคลนวตัถุดิบเหล่าน้ีจึงเป็นขอ้จ ากดัต่อการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล นอกจากน้ีราคาวตัถุดิบอาจปรับตวัสูงขึ้น
ในช่วงการขาดแคลน อย่างไรก็ดีประเทศไทยถือเป็นประเทศผูผ้ลิตและเป็นผูส่้งออกส าคญัของผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมาก 
รวมถึงมีขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกวตัถุดิบท่ีส าคญัส าหรับการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลจ านวนรวมกว่า 26.25 ลา้นไร่ (ขอ้มูลจาก
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการวางแผนการผลิต และการท าสัญญา
จดัหาวตัถุดิบล่วงหน้าในสัดส่วนท่ีเหมาะสม รวมถึงการบริหารระดบัสินคา้คงคลงัในส่วนของวตัถุดิบให้อยูใ่นระดบัท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนงานของกลุ่มบริษทัฯ 
ราคาขายผลิตภัณฑ์เอทานอลและไบโอดีเซล 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ มาจากการจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล ความผนัผวนของราคาเอทานอลและไบโอดีเซล
จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็ตามราคาขายเอทานอลและไบโอดีเซลลว้นเป็นไปตาม
กลไกของตลาด โดยมีหลากหลายปัจจัยท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนราคาผลิตภัณฑ์ อาทิ ราคาวตัถุดิบหลัก ปริมาณสินคา้คงคลงัในตลาด 
ตลอดจนปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริษทัฯ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมุ่งเน้นในการด าเนินการจดัการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบให้มี
ความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่าดว้ยระบบการบริหารจดัการตน้ทนุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้กลุ่มบริษทัฯ 
สามารถรับมือความผนัผวนของราคาขายผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การแข่งขัน 

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เอทานอลและไบโอดีเซลมีลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ์ ซ่ึงสินคา้ของผู ้ผลิตแต่ละรายจะมีคุณสมบติัไม่
แตกต่างกนัมากนกั อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้ดว้ยการพฒันา
คุณภาพของสินคา้ และมาตรฐานการบริหารท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มบริษทัฯ 
อีกทั้งกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกคา้ โดยอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นความมีเสถียรภาพของปริมาณผลิตและคุณภาพ
สินคา้ เพื่อสร้างการเติบโตให้กบักลุ่มบริษทัฯจากขอ้ไดเ้ปรียบท่ีกล่าวมา ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถเขา้เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั 
BCP ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีการท าสัญญาซ้ือขายเอทานอลและไบโอดีเซลระหว่างกลุ่มบริษทัฯ และ BCP 
เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษทัฯ มีรายไดท่ี้มัน่คงจากปริมาณการรับซ้ือของ BCP ในขณะท่ีกลุ่ม BCP จะไดรั้บ  
ความมัน่คงของปริมาณเอทานอลและไบโอดีเซลท่ีใชใ้นการผสมน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณการใชก้ าลงั
การผลิตในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม นอกจากในดา้นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ 
ยงัมีการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างการเติบโตและเสริมความสามารถใน           
การแข่งขนัให้กบักลุ่มบริษทัฯ 

การลงทุนอย่างต่อเน่ืองในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ท่ีใช้เทคโนโลยขีั้นสูง (“ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ”) 

 ตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการ
แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่และสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนให้แก่กลุ่มบริษทัฯ รวมถึงเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงของ
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัฯ มีแผนท่ีจะพฒันา ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง โดยการลงทุนอาจมีทั้งใน
รูปแบบท่ีกลุ่มบริษทัฯ ศึกษาและพฒันาขึ้นมาเอง การร่วมทุน การเขา้ลงทุนในกิจการ และการเขา้ซ้ือกิจการ ตามแต่โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ซ้ือหุ้นบุริมสิทธ์ิท่ีแปลงสภาพไดข้อง Manus ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงและมีความเช่ียวชาญหลากหลายในผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูง 

(2)  ร่วมกบั Manus จดัตั้งบริษทัร่วมทุน บริษทั วิน อินกรีเดียนส์ จ ากดั โดยกลุ่มบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 เพื่อ
ลงทุนผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง นอกจากนั้น WIN ไดรั้บการแต่งตั้งจาก Manus ให้เป็นผูผ้ลิต
และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Manus ในประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมา มาเลเซีย ลาว 
อินโดนีเซีย กมัพูชา บรูไน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต ้ณ วนัท่ีของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี WIN ไดแ้ต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซียแล้ว รวมถึงได้รับใบส าคญัขึ้น
ทะเบียนต ารับอาหาร ส าหรับผลิตภณัฑ ์Neotame ซ่ึงเป็นสารให้ความหวานชนิดหน่ึง เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564  โดย
คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ภายในปี 2565 เป็นตน้ไป  

(3)  ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ โครงการผลิต “ผลิตภณัฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์” ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑชี์วภาพ
มูลค่าสูงท่ีมีคุณสมบติัในการท าลายโครงสร้างทางเคมีของสารพิษฆ่าแมลงท่ีตกคา้งในผกัและผลไม้เพื่อผลิตเป็น
น ้ ายาล้างผักปลอดสารพิษเป็นคร้ังแรกของโลก กับบริษัท ไบโอม จ ากัด บ ริษัทวิจัยและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีด าเนินธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ของนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร ณ์มหาวิทยาลยั                 
โดยความร่วมมือน้ีจะเป็นการต่อยอดผลงานวิจยันวตักรรมชีวภาพ ของคณะนกัวิจยัภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมการศึกษาการน าเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ (Modern Biotechnology) ซ่ึงเป็น
วิทยาการท่ีกา้วหน้าและมีศกัยภาพสูงในการสร้างประโยชน์ให้กบัมนุษยชาติ ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรม การแพทย ์
และการเกษตร ทั้งน้ีคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2565  

(4)      เร่ิมด าเนินธุรกิจดา้นน าเขา้และจดัจ าหน่ายเชิงพาณิชย ์โดยกลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการจดัหาและจ าหน่าย สารแอสตา
แซนธิน (Asthaxanthin Ingredients) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในสารท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทั้ งน้ีหากยอดการ
จ าหน่ายประสบความส าเร็จ ตามท่ีกลุ่มบริษทัฯ คาดการณ์ กลุ่มบริษทัฯ จะเร่ิมด าเนินการผลิตสารแอสตา้แซนธีน 
(Asthaxanthin Ingredients) บางส่วนเอง เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ โดยปัจจุบัน ได้เร่ิมจ าหน่ายเชิงพาณิชยใ์น
รูปแบบ Business-to-Business (B2B) แลว้ในเดือนมิถุนายน 2564 นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดเ้ร่ิมธุรกิจผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารในกลุ่มบ ารุงสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า B Nature Plus ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อจัดจ าหน่ายในรูปแบบ 
Business to Customer (“B2C”) โดยไดเ้ร่ิมจดัจ าหน่ายผ่านช่องทาง Online และ Offline ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564                 
เป็นตน้มา 

สภาพเศรษฐกิจและปัจจัยทางการตลาดโดยท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ยงัขึ้นอยูก่บัระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย และในประเทศอื่นๆ ท่ีกลุ่ม

บริษทัฯ มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ของอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน 
“ลกัษณะการประกอบธุรกิจ” – หวัขอ้ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั” 

ปัจจัยระยะใกล้ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแพร่ระบาดของ                         
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

         การแพร่ระบาดทัว่โลกของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่าง
มากในช่วงท่ีผ่านมา โดยส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจตอ้งหยุดชะงกัลง เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดดงักล่าว รัฐบาลและ
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขทัว่โลกจึงไดมี้การออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัส ซ่ึงรวมไปถึง การจ ากดัการเดินทาง 
การปิดพรหมแดน มาตรการเคอร์ฟิว (Curfews) การกักกัน (Quarantine) การยกเลิกกิจกรรมชุมนุมและการจัดงาน และการ                         
ปิดมหาวิทยาลยั โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านคา้ และธุรกิจอื่น ๆ ทั้งน้ี การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินการของกลุ่มบริษทัฯ เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
ท่ีอิงกบัปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างย่ิง ระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 เน่ืองจาก
อุปสงค์ท่ีต ่าลงอย่างมีนัยส าคญัอนัเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการเดินทาง เพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด แต่เม่ือมีการผ่อนคลาย
มาตรการในประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณการจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซลของกลุ่มบริษทัฯ ค่อยๆ ฟ้ืนตัว
กลบัมา แมว่้าปริมาณจ าหน่ายเอทานอลของกลุ่มบริษทัฯ จะลดลงจาก 190 ลา้นลิตรในปี 2562 มาอยู่ท่ี 185 ลา้นลิตรในปี 2563 และ
ปริมาณจ าหน่ายไบโอดีเซลของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจาก 329 ล้านลิตรในปี 2562 มาอยู่ท่ี 276 ล้านลิตรในปี 2563  อย่างไรก็ตาม                 
กลุ่มบริษทัฯ มีการเติบโตทั้งในดา้นรายได ้และ ก าไรสุทธิ โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจาก  
(1) ราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑเ์อทานอลท่ีปรับตวัเพ่ิมขึ้น จากราคาตน้ทุนวตัถุดิบที่ปรับตวัเพ่ิมขึ้น  
(2) ปริมาณการจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเภสัชกรรม จากการอนุญาตชั่วคราวของกรมสรรพสามิตให้สามารถน า                           

เอทานอลมาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่าเช้ือได ้ 
(3) ราคาขายเฉล่ียของไบโอดีเซลท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจากการบงัคบัใชน้ ้ามนัดีเซลB10 เป็นน ้าดีเซลหมุนเร็วเกรดพ้ืนฐานแทนน ้ามนัดีเซลB7 
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          ณ ช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้
กลบัมารุนแรงอีกคร้ัง โดยมีผูติ้ดเช้ือรายวนัเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ภาครัฐเร่ิมมีการใชม้าตรการลอ็คดาวน์ใน 13 จงัหวดัพ้ืนท่ีเส่ียงสูง 
เป็นผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศหยดุชะงกั อีกทั้งการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีชา้ลง และตลาดแรงงานท่ีเปราะบาง คาดว่าจะ
เป็นแรงกดดนัต่อปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในช่วงคร่ึงปีหลงัของ ปี 2564 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ คาดการณ์ว่าการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564 จะส่งผลกระทบชัว่คราวต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานในปี 2564 และอาจยาวนานไปกว่านั้นอีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการด าเนินการของกลุ่มบริษทัฯ 
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายในการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล การปรับแผนการลงทุนให้สอดรับกับสถานการณ์                   
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯคาดว่าผลกระทบดงักล่าวจะไม่ส่งผลระยะยาวกบักลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยาย
ธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตให้                            
แก่กลุ่มบริษทัฯ ต่อไป 
 

 4.1  ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมารายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ มาจาก 2 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอล และธุรกิจ
ผลิตและจัดจ าหน่ายไบโอดีเซล อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยธุ์รกิจ
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานของกลุ่มบริษทัฯ โดยขอ้มูลสรุปภาพรวมของแต่ละธุรกิจ             
มีรายละเอียดดงัน้ี 
ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอล 
 กลุ่มบริษทัฯ แบ่งธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอล ออกเป็น 2 ประเภทตามรูปแบบการผลิต อนัไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและ              
จดัจ าหน่ายเอทานอลท่ีผลิตจากกากน ้ าตาล (Molasses) ด าเนินการโดย KGI และธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอลท่ีผลิตจากมนั
ส าปะหลงั ด าเนินการโดย BBE ซ่ึงธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายเอทานอลมีรายได้มาจาก (1) การจ าหน่าย เอทานอลแปลงสภาพ              
(2) การจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรดเภสัชกรรม และ (3) การจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ 

ผลิตภณัฑเ์อทานอลท่ีกลุ่มบริษทัฯ ผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ เอทานอลเกรดเช้ือเพลิงซ่ึงมีความเขม้ขน้ร้อยละ 
99.5 โดยปริมาตร เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม และเอทานอลเกรดเภสัชกรรม ทั้งน้ีเอทานอล เกรดเช้ือเพลิงจะตอ้งท าการแปลง
สภาพเอทานอลดว้ยการผสมกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิงก่อนน าออกจ าหน่ายให้แก่บริษทัผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 ตามพระราชบญัญติัการคา้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับราคาจ าหน่ายเอทานอลของกลุ่มบริษทัฯ มี 2 ประเภทคือ (1) ราคาคงท่ีจากการเสนอขายเอทานอลผ่านการ
ประมูลแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอื่น หรือ (2) ราคาตามท่ีตกลงไวก้บัผูซ้ื้อ โดยราคาจ าหน่ายเอทานอลของกลุ่มบริษทัฯ จะก าหนดราคา
จากตน้ทุนบวกส่วนต่างก าไรท่ีเหมาะสม (Cost Plus) รวมทั้งการพิจารณาปัจจยัอื่นประกอบดว้ย เช่น ราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ ราคา
อา้งอิงท่ีประกาศโดย ส านกันโยบายและ แผนพลงังานแห่งชาติ กระทรวงพลงังาน และการแข่งขนัในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
เง่ือนไขและราคาท่ีผูซ้ื้อ แต่ละรายไดรั้บอาจแตกต่างกนัไปตามท่ีตกลงร่วมกนั  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรดเภสัชกรรม เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 กรมสรรพสามิตไดอ้นุญาตให้ผูผ้ลิตเอทานอลสามารถ
จ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรดเภสัชกรรมได้ เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือและเจลแอลกอฮอล์ในการบรรเทา
สถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว โดยกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการท่ีมียอดจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรด   
เภสัชกรรม ปริมาณรวมสูงสุดของประเทศไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563ตามประกาศจากกรมสรรพาสามิต นอกจากรายไดจ้าก               
การผลิตและจ าหน่ายเอทานอลแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายก๊าซชีวภาพอีกดว้ย โดยก๊าซชีวภาพถือเป็นผลิตภณัฑ ์               
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ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอล ลักษณะการจ าหน่ายจะเป็นการจ าหน่ายก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตของ                     
โรงงานเอทานอลสาขาน ้าพองของ KGI ให้แก่โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น ในราคาคงท่ีตลอดอายสัุญญา ทั้งน้ีการจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ
ถือเป็นการน าทรัพยากรท่ีเหลือจากการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีแผนท่ีจะก่อสร้างระบบ             
ผลิตไฟฟ้าขนาด 3 เมกะวตัต์และไอน ้ าในขนาด 20 ตนัต่อชัว่โมง เพื่อจ าหน่ายไอน ้ าให้กบัโรงงานเอทานอลของ KGI สาขาน ้ าพอง 
ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ จะน าก๊าซชีวภาพมาใช้กบัการผลิตภายในของกลุ่มบริษทัฯ แทนการจ าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าน ้ าตาล
ขอนแก่น โดยโครงการน้ีจะช่วยลดค่าใชจ้่ายและเพ่ิมเสถียรภาพของกระบวนการผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษทัฯ 

  ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายไบโอดีเซล 
ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายไบโอดีเซล ด าเนินการโดย BBF ซ่ึงธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายไบโอดีเซลมีรายได้มาจาก                    

(1) การจ าหน่ายไบโอดีเซลท่ีผลิตเอง (2) การจดัหาและจ าหน่ายไบโอดีเซล (3) การรับจา้งกลัน่ไบโอดีเซล และ (4) การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดแ้ละผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป ไดแ้ก่ กลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และอื่นๆ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซลให้แก่บริษทัผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ตามพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยราคา
ขายของไบโอดีเซลจะมี 2 ประเภทคือ (1) ราคาตามท่ีตกลงไวก้บัผูซ้ื้อ หรือ (2) ราคาคงท่ีจากการประมูลแข่งขนักบัผูจ้  าหน่ายไบโอ
ดีเซลรายอื่น โดยปัจจัยส าคญัท่ีเป็นตัวก าหนดราคาจ าหน่ายไบโอดีเซลของกลุ่มบริษทัฯ คือราคาอ้างอิงท่ีประกาศโดย ส านัก
นโยบายและแผนพลงังานแห่งชาติ กระทรวงพลงังาน ซ่ึงมีการประกาศรายวนัพิจารณาประกอบกบัปัจจยัอื่นเช่น ราคาตน้ทุน
วตัถุดิบ และการแข่งขนัในอุตสาหกรรม เป็นตน้ ทั้งน้ีเง่ือนไขและราคาซ้ือขายของลูกคา้แต่ละรายจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัการตก
ลงกนั อยา่งไรก็ตามหากก าลงัการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ กลุ่มบริษทัฯ สามารถท่ีจะด าเนินการ
จดัหาไบโอดีเซลจากผูผ้ลิตรายอืน่เพื่อน ามาขายให้แก่ลูกคา้ได ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บรายไดจ้ากการจดัหาและจ าหน่ายไบโอดีเซล
แทน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการรับจา้งกลัน่ไบโอดีเซลจากผูจ้ดัจ าหน่ายไบโอดีเซลรายอื่นๆ อีกดว้ย เพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาส  
ในการหารายไดใ้ห้กบักลุ่มบริษทัฯ และรักษาอตัราการใชก้ าลงัการผลิตให้อยูใ่นระดบัสูง 

นอกจากรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัไบโอดีเซลแลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดแ้ละ
ผลิตภณัฑ์ก่ึงส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการผลิตของไบโอดีเซล โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัไดแ้ก่ (1) กลีเซอรีนดิบ                
ซ่ึงจะถูกจดัจ าหน่ายเป็นรายคร้ัง โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้ผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์เสนอราคาซ้ือ และจะก าหนดปริมาณท่ีจะจ าหน่ายให้แก่
ผู ้ได้รับเลือก โดยพิจารณาจากราคา ปริมาณ และความเส่ียงในการปฏิบัติตามข้อเสนอของผู ้ซ้ือ (2) กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ                           
โดยกลุม่บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการทดลองจ าหน่ายเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2563 โดยมีรูปแบบการจ าหน่าย 2 รูปแบบ คือ 
(1) การท าสัญญาซ้ือขายระยะยาว เป็นระยะเวลา 2 ปี และ (2) การซ้ือขายแบบรายคร้ัง โดยเง่ือนไขการซ้ือขายจะขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง 
ๆ  เช่น ราคา คุณภาพสินคา้ และเง่ือนไขการส่งมอบ ทั้งน้ีเง่ือนไขและราคาท่ีผูซ้ื้อแต่ละรายไดรั้บอาจแตกต่างกนัไปตามท่ีตกลง
ร่วมกนัระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริม
สุขภาพ (Health and Well-Being Products) ท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง (“ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ”) 
 ตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการ
แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่และสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนให้แก่กลุ่มบริษทัฯ รวมถึงเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงของ
ธุร กิจ   โดยก ลุ่มบ ริษัทฯ  ได้ เร่ิมด า เนิ นการน าเข้าและจ าห น่ าย  Astaxanthin Ingredients ในประเทศไทยใน รูปแบบ                             
Business-to-Business (B2B) แลว้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดเ้ร่ิมธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในกลุ่มบ ารุงสุขภาพ ภายใตต้รา
สินคา้ B Nature Plus ของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อจดัจ าหน่ายในรูปแบบ Business to Customer (“B2C”) โดยจะเร่ิมจดัหน่ายผ่านช่องทาง 
Online และ Offline ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 เป็นตน้มานอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถเร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชยใ์น
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ส่วนของธุรกิจจดัจ าหน่ายสารให้ความหวานของ Manus ภายใต้ WIN ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับ Manus                     
ไดภ้ายในไตรมาส 4 ปี 2564เป็นตน้ไป  

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 – 2564 
โดยรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2562 – 2564 มีจ านวน 10,012.95 ลา้นบาท 12,570.64 ลา้นบาท และ 14,094.94 

ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 2,557.68 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.54 ในปี 2563 และ เพ่ิมขึ้น 1,524.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.13 ใน
ปี 2564 ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของรายไดจ้ากธุรกิจผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) โดยรายไดจ้ากธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายเอทานอลเติบโตขึ้นตามก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงงานของ KGI รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ BBE 
อีกทั้งราคาขายเอทานอลท่ีปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกัจากผลกระทบของปัญหาภยัแลง้ท่ีรุนแรงในปี 2563 ในขณะท่ี
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากความต้องการใช้ไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการท่ีภาครัฐออก
มาตรการกระตุน้การใชน้ ้ ามนัปาลม์เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การก าหนดน ้ ามนัดีเซล B10 เป็นน ้ ามนัดีเซล
หมนุเร็วเกรดพ้ืนฐานแทนน ้ ามนัดีเซล B7  การผลกัดนัการส่งออกน ้ ามนัปาลม์ และการน าน ้ามนัปาลม์ดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า เป็น
ตน้ นอกจากนั้นราคาขายไบโอดีเซล ยงัมีการปรับตวัสูงขึ้นจากผลผลิตท่ีลดลงของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท่ีเป็นประเทศผูผ้ลิต   
รายใหญ่ ของอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ กลุ่มบ ริษัทฯ มีก าไรขั้ นต้นในปี  2562 – 2564                              
จ านวน 885.07 ลา้นบาท 1,702.23 ลา้นบาท และ 1,029.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 8.84 ร้อยละ 13.54 และ
ร้อยละ 7.30 ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 - 2564 มีจ านวน 300.29 ล้านบาท 330.30 ล้านบาท และ 
275.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 3.00 ร้อยละ 2.63 และร้อยละ 1.96 ของรายได้จากการจ าหน่าย ตามล าดับ ซ่ึง
ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบับุคลากร ค่าช่วยปฏิบติังาน(Secondment Agreement) พนกังาน 
และค่าขนส่ง ผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษทัฯ ท าให้มีก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึ้นตามล าดับ 
จ านวน 628.19 ลา้นบาท 1,387.95 ลา้นบาท และ 1,402.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 6.27 
ร้อยละ 11.04 และร้อยละ 9.95 ในปี 2562 - 2564 ตามล าดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรู้ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเงิน
ลงทุนใน UBE รวมถึงไดมี้การเปล่ียนถานะจากบริษทัร่วมเป็นสินทรัพยท์างการเงินอื่น เน่ืองจาก UBE ไดท้  าการออกเสนอขาย
หลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) จากทั้งหมดท่ีกล่าวมา ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 450.32 ล้านบาท 
1,111.68 ลา้นบาท และ 1,188.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.50 ร้อยละ 8.84 และร้อยละ 8.43 ในปี 2562 
ถึงปี 2564 ตามล าดบั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 386.95 ลา้นบาท 845.17 ลา้นบาท และ 960.18 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ 3.86 ร้อยละ 6.72 และร้อยละ 6.81 ตามล าดับ                        
ซ่ึงปรับตวัในทิศทางเดียวกบัก าไรท่ีเพ่ิมขึ้น 

สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2562 – 2564 มีจ านวน 11,493.67 ล้านบาท 12,731.47 ล้านบาท และ 12,907.10          
ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 1,237.80 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.77 ในปี 2563 และเพ่ิมขึ้น 175.64 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
1.38 ในปี 2564 โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยร์วมในปี 2563 มีสาเหตุหลกัจากการลงทุนใน Preferred Stock Series B ของบริษทั 
Manus Bio การลงทุนโครงการขยายก าลงัการผลิตน ้ าพองระยะท่ี 2 และโครงการสร้างถงัเก็บโมลาสเพ่ิมเติมของ KGI รวมถึงการท่ี 
BBF มีการลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ Refined Glycerin การเติบโตของสินทรัพยร์วมปี 2564 มีสาเหตุหลักจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรมของ UBE การลงทุนโครงการขยายก าลงัการผลิตน ้ าพอง ระยะท่ี 2 เพ่ิมเติมของ KGI และการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยข์อง
โครงการ Refined Glycerin ของ BBF  



124 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)                                                  
         บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2562 - 2564 จ านวน 5,956.20 ล้านบาท 6,227.03 ล้านบาท และ 6,003.01 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 270.83 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.55 ในปี 2563 และลดลง 224.03 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.60 ในปี 2564 
จากการด าเนินงานท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ ใช้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั โดยกลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูยื้มระยะส้ัน และเงินกูยื้ม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือจ านวน 4,460.93 ลา้นบาท 4,837.30 ลา้นบาท และ 3,032.72 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตาม
การเติบโตของธุรกิจ และการลงทุนเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษทัฯ โดยในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการออกขายหุ้นกูเ้ป็น
คร้ังแรก จ านวน 1,300 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช าระคืนเงินกูเ้ดิม ลงทุนในธุรกิจใหม่ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนั้น 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดรั้บอนัดบัเครดิตองคก์รจาก ทริสเรตติ้งท่ีระดบั BBB+ เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะทางการเงินท่ี
แขง็แกร่งของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2562 - 2564 จ านวน 5,537.47 ลา้นบาท 6,504.43 ลา้นบาทและ 6,904.10 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 966.96 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.46 ในปี 2563 และ 399.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.14 ในปี 2564 
ตามล าดับ โดยสาเหตุท่ี เพ่ิมขึ้ นมาจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิท่ีเติบโตขึ้ นอย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ                         
ไดมี้การจ่ายปันผลทั้งหมด 2 คร้ัง (1) เงินปันผลประจ าปี 2563 จ่ายจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท
ต่อหุ้น (พาร์ 5 บาทต่อหุ้น) เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 101.28 ลา้นบาทจ่าย ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ (2) เงินปันผลระหว่างกาล             
ในอตัราหุ้นละ 0.79 บาทต่อหุ้น (พาร์ 5 บาทต่อหุ้น) เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 400.06 ลา้นบาท จ่าย ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564  

 
      4.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

         รายได้รวม 
โดยในปี 2562-2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 10,059.72 ล้านบาท 12,619.92  ล้านบาท และ 14,313.95 ล้านบาท 
ตามล าดับ  เพ่ิมขึ้ น  2,560.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.45 และเพ่ิมขึ้ น  1,513.37 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.99 ตามล าดับ                    
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขาย             
▪ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล(1) 4,137.82 41.13 4,427.95 35.09 4,610.79 32.63 
▪ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล(2) 5,875.14 58.40 8,142.69 64.52 9,481.73 67.09 
▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ี

ส่งเสริมสุขภาพ 
- - - - 2.42 0.02 

รวมรายได้จากการขาย 10,012.95 99.54 12,570.64 99.61 14,094.94 99.74 
2. รายไดด้อกเบ้ีย 0.80 0.01 1.41 0.01 2.26 0.02 
3. รายไดอ่ื้น(3) 45.97 0.46 47.88 0.38 34.75 0.25 

รายได้รวม 10,059.72 100.00 12,619.92 100.00 14,131.95 100.00 
ท่ีมา: จากฝ่ายจดัการของบริษทัและงบการเงินรวมประจ าปี 2562 – 2564  
        : (1) รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจ าหน่ายเอทานอลเกรดเช้ือเพลิง เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เอทานอลเกรดเภสัชกรรมและรายได้

จากการจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ 
(2) รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซลที่ผลิตเอง รายไดจ้ากการจดัหาและจ าหน่ายไบโอดีเซล รายไดจ้ากการรับจา้ง

กลัน่ไบโอดีเซล และรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยไดแ้ละผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป  
(3) รายไดอ้ื่น โดยหลกัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายกากน ้าตาลและน ้าตาลทรายดิบ เป็นตน้ 
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    รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
กลุ่มบริษทัฯ แบ่งธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเอทานอลออกไดเ้ป็น 2 ประเภทตามรูปแบบการผลิต อนัไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและ

จัดจ าหน่ายเอทานอลท่ีผลิตจากกากน ้ าตาล (Molasses) ด าเนินการโดย KGI และธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายเอทานอลท่ีผลิตจาก           
มนัส าปะหลงั ด าเนินการโดย BBE ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัประกอบดว้ย  

(1) รายไดจ้ากการจ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ  
(2) รายไดจ้ากการจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรดเภสัชกรรม และ  
(3) รายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ 
ในปี 2562-2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจ านวน 4,137.82 ลา้นบาท 4,427.95  ลา้นบาท 

และ 4,610.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.13 ร้อยละ 35.09 และร้อยละ 32.63 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทา
นอล 

หน่วย 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ปริมาณการผลิตเอทานอล  ลา้นลิตร 194.48 178.85 174.54 
ปริมาณการจ าหน่ายเอทานอล  ลา้นลิตร 189.56 185.28 179.93 
รายไดจ้ากการขาย  ลา้นบาท 4,137.82 4,427.95 4,610.79 
ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภณัฑ ์(ขอ้มูลอา้งอิง: กรมธุรกิจพลงังาน)  
เอทานอล EPPO บาทตอ่ลิตร 22.08 23.20 25.44 

ส าหรับปี 2562 เทียบกบัปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจ านวน 4,137.82  ลา้นบาท และ 
4,427.95 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 290.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.01 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจาก 

ปริมาณการผลิตเอทานอลลดลง 15.63 ลา้นลิตร หรือร้อยละ 8.04 ในปี 2563 เน่ืองจากมีการเล่ือนการหยดุซ่อมบ ารุง โรงงาน 
KGI ท่ีบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จากปลายปี 2562 มาเป็นช่วงเดือนมกราคมปี 2563 ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่าย 
185.28 ลา้นลิตร ลดลง 4.28 ลา้นลิตรหรือร้อยละ 2.26 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ามนั
แก๊สโซฮอล์ในภาคพลังงานปรับตัวลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลต่อ                     
ความตอ้งการใช้น ้ ามนัท่ีลดลง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตอ้งหยุดชะงกั และรัฐบาลไดป้ระกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่
ระบาด เช่น มาตรการจ ากดัการเดินทาง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การปิดประเทศ ท าให้เกิดการจ ากดัการเดินทาง อยา่งไรก็
ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจ าน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมจากการท่ีภาครัฐมีการเปิดให้โรงงานผูผ้ลิตเอทานอลสามารถจ าหน่าย            
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลิตเจลแอลกอฮอล ์และผลิตภณัฑฆ์่าเช้ือโรค  

1. ราคาขายเฉล่ียของผลิตภัณฑ์อยู่ท่ี 23.20 บาทต่อลิตร ในปี 2563 ปรับเพ่ิมขึ้น 1.12 บาทต่อลิตร เน่ืองจากราคาต้นทุน
วตัถุดิบมีการปรับตัวขึ้นจากปัญหาภยัแล้งซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อย รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมัน
ส าปะหลงั  

ส าห รับปี  2563 เทียบกับ ปี  2564 กลุ่มบ ริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจ าห น่ายเอทานอลจ านวน  4,427.95                           
ลา้นบาท และ 4,610.79 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 182.84 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 4.13 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจาก 
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1. ปริมาณการผลิตเอทานอลลดลง 4.31 ลา้นลิตร หรือร้อยละ 2.41 ในปี 2564 เน่ืองจากโรงงานของ KGI ท่ีอ  าเภอน ้ าพองมี
ระยะเวลาการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปีนานกว่าปีก่อน ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่าย 179.93 ล้านลิตร ลดลง 5.35               
ลา้นลิตรหรือร้อยละ 2.89 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกสาม ซ่ึงมีความรุนแรงและมีระยะเวลาการแพร่ระบาดท่ียาวนานกว่าระลอกก่อน รวมถึงมีการกลายพนัธ์ุของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ สายพนัธ์ุเดลตา้ เป็นตน้ เพื่อท่ีจะลดการแพร่ระบาด รัฐบาลไดก้ลบัมาประกาศใช้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเขม้งวดอีกคร้ัง โดยมีทั้งการจ ากดัการเดินทาง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงส่งผลให้กิจกรรมการ
เดินทางของประชาชนมีการหดตวัลง ซ่ึงส่งผลต่อความตอ้งการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงลดลง  อย่างไรก็ตาม ดว้ยความแข็งแกร่งของธุรกิจ   
เอทานอลของกลุ่มบริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถรักษาปริมาณการจ าหน่ายไดใ้นระดบัใกลเ้คียงเดิม 

2. ราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑ์อยูท่ี่ 25.44 บาทต่อลิตร ในปี 2564 ปรับเพ่ิมขึ้น 2.24 บาทต่อลิตร หรือร้อยละ 9.66 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหน้า ตามราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกัท่ีปรับตวัสูงขึ้น เน่ืองจากผลผลิตออ้ยมีปริมาณลดลงจากปัญหาภยัแลง้รุนแรงในปี 2563 
อีกทั้งราคามนัส าปะหลงัในประเทศสูงขึ้น จากปริมาณการส่งออกมนัส าปะหลงัเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  
รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายไบโอดีเซล ด าเนินการโดย BBF ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัประกอบดว้ย  
(1)  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซล (B100) 
(2)  รายไดจ้ากการจดัหาและจ าหน่ายไบโอดีเซล  
(3)  รายไดจ้ากการรับจา้งกลัน่ไบโอดีเซล และ  
(4)  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดแ้ละผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป ไดแ้ก่ กลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนบริสุทธ์ิและอื่นๆ 

ในปี 2562-2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 5,875.14 ลา้นบาท 8,142.69 ลา้นบาท 
และ 9,481.73 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58.40 ร้อยละ 64.52 และร้อยละ 67.09 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล หน่วย 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ ์B100 ลา้นลิตร 299.38 258.02 238.60 
ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์B100 ลา้นลิตร 328.68 275.99 239.14 
รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 5,875.14 8,142.69 9,481.73 
ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภณัฑ ์(ขอ้มูลอา้งอิง: กรมธุรกิจพลงังาน)  
ผลิตภณัฑ ์B100  บาทต่อลิตร 22.21 31.73 41.12 

น ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO)  
บาทต่อ
กิโลกรัม 

18.10 28.26 38.23 

ส าหรับปี  2562 เทียบกับปี  2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดี เซลจ านวน 5,875.14                  
ลา้นบาท และ 8,142.69 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 2,267.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.60 ในปี 2563โดยมีผลการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ปริมาณการผลิตไบโอดี เซลลดลง 41.36 ล้าน ลิตร ห รือ ร้อยละ 13.81 เป็นไปตามทิศทางเดียวกับป ริมาณ                    
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลท่ีลดลง 52.69 ลา้นลิตร หรือร้อยละ 16.03 ในปี 2563 โดยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ซ่ึงส่งผลต่อความตอ้งการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีลดลง จากมาตรการต่างๆ ท่ีรัฐบาลประกาศใช ้เพื่อลดการแพร่ระบาด 
เช่น มาตรการลอ็คดาวน์ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปิดประเทศ ส่งผลให้ความตอ้งการน ้ามนัไบโอดีเซลปรับตวัลดลง  
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2. ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลปรับสูงขึ้น 9.52 บาทต่อลิตร เป็น 31.73 บาทต่อลิตรในปี 2563 หรือปรับเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 42.86 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีภาครัฐออกมาตรการกระตุน้การใช้น ้ ามนัปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน เช่น การส่งเสริมการ
ใช้ไบโอดีเซล โดยก าหนดให้น ้ ามันดีเซล B10 เป็นน ้ ามันพ้ืนฐาน แทนน ้ ามันดีเซล B7 การผลกัดนัการส่งออกน ้ ามันปาล์ม และ              
การน าน ้ามนัปาลม์ดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

ส าหรับปี 2563 เทียบกบัปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 8,142.69  ลา้นบาท และ 
9,481.73 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 1,339.04 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.44 ในปี 2564 โดยมีผลการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลลดลง 19.42 ลา้นลิตร หรือร้อยละ 7.53 ในขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ไบโอดีเซลท่ี
ลดลง 36.85 ลา้นลิตร หรือร้อยละ 13.35 โดยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ท่ีมีความรุนแรง
และมีระยะเวลาการแพร่ระบาดมากกว่าปีก่อนจากการกลายพนัธ์ของไวรัส COVID-19 สายพนัธ์ุเดลตา้ ส่งผลให้มีจ านวนผูติ้ดเช้ือ
จ านวนมาก โดยรัฐบาลไดมี้การประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาด เช่น มาตรการล็อคดาวน์ การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน และการปิดประเทศ อีกทั้งจากภาวะราคาไบโอดีเซลท่ีปรับตวัสูงขึ้น ส่งผลให้ รัฐบาลประกาศตรึงราคาขายปลีกน ้ามนัดีเซลใน
ประเทศ โดยการปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซล ส่งผลให้ความตอ้งการใชน้ ้ามนัไบโอดีเซลปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2. ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลปรับสูงขึ้น 9.39 บาทต่อลิตร เป็น 41.12 บาทต่อลิตรในปี 2564 หรือปรับเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 29.59 ราคาท่ีสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคาน ้ ามันปาล์มดิบในตลาดท่ีปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากผลผลิตปาล์มน ้ ามันของ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลกลดลง จากผลกระทบของไวรัส COVID-19 ท าให้ขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียว
ผลผลิต และตน้ทุนในการปลูกปาลม์ของเกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้นตามราคาปุ๋ ยท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกบัปริมาณน ้ ามนัปาลม์ดิบในประเทศ
ลดลง  

3. กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ จากโครงการ Refined Glycerin Plant ท่ี มีก าลังการผลิต                
80 ตนัต่อวนั โดยก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมทดลองผลิตตั้งแต่ เดือนธันวาคมปี 2563 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการจ าหน่ายเชิง
พาณิชย ์ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 เป็นตน้มา ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีการรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลีเซอรีนบริสุทธ์ิเพ่ิม
เขา้มา เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
รายไดจ้ากธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมขยายธุรกิจผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพไปสู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
โดยมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะเขา้ลงทุนแบบบูรณาการ (Value Chain) ตั้งแต่ตน้น ้ า (Upstream) ไปจนถึงธุรกิจปลายน ้ า (Downstream) 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพฒันาต่อยอด จากฐานรายได้ท่ีแข็งแกร่งในธุรกิจพลงังานชีวภาพสู่การเป็นผูน้ าในธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริษทัฯไดเ้ร่ิมจ าหน่ายเชิงพาณิชยใ์น รูปแบบ Business-to-Business (“B2B”) 
แลว้ในเดือนมิถุนายน 2564 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2564กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริมภายใตแ้บรนด์ B 
Nature Plus โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้จ าหน่ายคือ ASTA-IMMU ซ่ึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ บ ารุงผิวพรรณ สกัดจากสาหร่ายสีแดง 
(Astaxanthin) และ และไดอ้อกผลิตภณัฑ ์ASTA-VIS เพ่ิมในช่วงปลายปี 2564  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยในการบ ารุงสายตา สกดั
จากสาหร่ายสีแดง (Astaxanthin) บิลเบอร์ร่ี  ลูทีน และ น ้ามนัปลา นอกจากน้ีไดย้งัมีการจ าหน่ายแอลกอฮออลล์า้งมือ มาตรฐานเภสัช
กรรม ปราศจาก น ้ าหอม ปลอดภยัดว้ยมาตรฐานการผลิตจาก GMP HACCP เพื่อท าการตลาด Business-to-Customers (B2C) โดยท า                 
ก าร จัด จ าห น่ ายผ่ าน ช่ อ งท าง  Facebook : BNaturePlus Line official : @BNaturePlus Shopee : BBGI Official Store แ ล ะ                       
Lazada : BBGI Flagship Store  

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ ในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2.42 ลา้นบาท  
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ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้น 
โดยในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายจ านวน 9,127.89 ลา้นบาท 10,868.40 ลา้นบาท และ 13,065.41 ล้านบาท 

ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 1,740.52  ลา้นบาทหรือร้อยละ 19.07 และเพ่ิมขึ้น 2,197.01 ลา้นบาทหรือร้อยละ 20.21 ตามล าดบั  
โดยในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 885.07 ล้านบาท 1,703.23 ล้านบาท และ 1,029.53 ล้านบาท 

ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 817.17 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 92.33 และลดลง 672.71 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 39.52 ตามล าดบั  

โดยมีรายละเอียดแบ่งตามลกัษณะธุรกิจ ดงัน้ี 

โครงสร้างต้นทุนขาย 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 3,645.82 39.94 3,815.11 35.10 4,491.42 34.38 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 5,482.07 60.06 7,053.30 64.90 8,572.20 65.61 
ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูง                              
ท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

- - - - 1.79 0.01 

ต้นทุนขายรวม 9,127.89 100.00 10,868.40 100.00 13,065.41 100.00 

 

ก าไรขั้นต้น 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 491.99 55.59 612.84 36.00 119.36 11.59 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 393.07 44.41 1,089.39 64.00 909.53 88.34 
ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ี                      
ส่งเสริมสุขภาพ 

- - - - 0.63 0.06 

ก าไรขั้นต้นรวม 885.06 100.00 1,702.23 100.00 1,029.53 100.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าไรขั้นต้น 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 11.89 13.84 2.59 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 6.69 13.38 9.59 
ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริม
สุขภาพ 

- - 26.03 

อัตราก าไรขั้นต้นรวม 8.84 13.54 7.30 
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
ตน้ทุนขายหลกัของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบกากน ้ าตาล ตน้ทุนวตัถุดิบมนัส าปะหลงั 

ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ค่าเช้ือเพลิง น ้ามนัเบนซิน ค่าซ่อมบ ารุง และค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ 
ในปี 2562 ถึง ปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจ านวน 3,645.82 ลา้นบาท 3,815.11 

ลา้นบาท และ 4,491.42 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพ่ิมขึ้น
จ านวน  169.28 ล้านบาท หรือคิด เป็ นร้อยละ 4.64 เม่ือ เทียบกับ ปี  2562 และในปี  2564 มีต้นทุนขายของธุรกิจผลิตและ                        
จ าหน่ายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจ านวน 676.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.73 เม่ือเทียบกบัปี 2563 และมีก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลจ านวน 491.99 ลา้นบาท 612.84 ลา้นบาท และ 119.36 ลา้นบาทตามล าดบั ในปี 2563 มีก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจ านวน 120.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.56 เม่ือเทียบกบั ปี 2562 และในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ              
มีก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลลดลงจ านวน 493.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.52 เม่ือเทียบกบัปี 2563  

ส าหรับปี 2562 เทียบกบัปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจ านวน 3,645.82 ลา้นบาท 
และ 3,815.11 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 169.28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.64  เป็นผลจากการท่ีราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงขึ้น
แมว่้ากลุ่มบริษทัฯ จะมีปริมาณการขายท่ีลดลง รวมถึงการท่ี KGI เล่ือนการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี 2562 มาเป็นช่วงมกราคม 2563 
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพ่ิมขึ้น 120.85 หรือร้อยละ 24.56 คิดเป็นอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีร้อยละ 13.84 ปรับตวัเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.89 ในปี 2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีการวางแผนการผลิตและบริหารตน้ทุน
วตัถุดิบท่ีดีโดยอาศัยความได้เปรียบจากประสบการณ์ในธุรกิจเอทานอลของผูบ้ริหารในการจัดท าแผนการส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การจดัซ้ือ และการบริหารสินคา้คงคลงั ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า รวมถึงมีการจ าหน่าย             
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและเกรดเภสัชกรรมซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาจ าหน่ายและอตัราก าไรท่ีสูงกว่าเอทานอลเกรดเช้ือเพลิง  

ส าหรับปี 2563 เทียบกบัปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจ านวน 3,815.11ลา้นบาท 
และ 4,491.42 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 676.32 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 17.73 เป็นผลจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเภทวตัถุดิบกากน ้ าตาล ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาภยัแล้งในปี 2563 อีกทั้งราคามันส าปะหลังในประเทศสูงขึ้น                   
จากปริมาณการส่งออกมันส าปะหลงัเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงจากร้อยละ 13.84 เป็น                
ร้อยละ 2.59 ถึงแมว่้าในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งรับมือทั้งปัญหาดา้นปริมาณขายท่ีลดลงตามปริมาณความตอ้งการน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ท่ีลดลง จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และราคาตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งมาก แต่กลุ่มบริษทัฯยงัสามารถบริหารจดัการให้
ไดรั้บก าไรขั้นตน้เป็นบวกได ้สะทอ้นถึงความสามารถในการรับมือความผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดิบที่ดี 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ตน้ทุนขายหลกัของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประกอบดว้ย ตน้ทุนน ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) ไขปาลม์เสตียริน (RPS) 
และกรดไขมนัจากการกลัน่น ้ามนัปาลม์ (PFAD) ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ค่าเช้ือเพลิง และน ้ามนัเบนซิน ค่าซ่อมบ ารุง และค่าเส่ือมราคา 
เป็นตน้ ในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 5,482.07 ลา้นบาท 7,053.30 ลา้น
บาท และ 8,572.20 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นจ านวน 
1,571.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.66 เม่ือเทียบกบัปี 2562 และในปี 2564 มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล
เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,518.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.53 เม่ือเทียบกับปี 2563 และมีก าไรขั้นต้นของธุรกิจผลิตและจ าหน่าย            
ไบโอดีเซลจ านวน 393.07 ลา้นบาท 1,089.39 ลา้นบาท และ 909.53 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2563 กลุม่บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ของ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 1,089.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 696.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 177.15 เม่ือเทียบกบั
ปี 2562 และในปี 2564 มีก าไรขั้นตน้ลดลงจ านวน 179.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.51 เม่ือเทียบกบัปี 2563  
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ส าหรับปี 2562 เทียบกบัปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 5,482.07 ลา้นบาท 
และ 7,053.30 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 1,571.23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 28.66 เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงขึ้น ซ่ึงเป็น
ผลมาจากมาตรการกระตุน้การใช้น ้ ามนัปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน เช่น การประกาศให้น ้ ามนัดีเซล B10 เป็นน ้ ามนัพ้ืนฐานแทน
น ้ ามนัดีเซล B7 การผลกัดนัการส่งออกน ้ ามนัปาลม์ และการน าน ้ ามนัปาลม์ไปผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในช่วงเวลา
ดงักล่าวราคาขายสินคา้มีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นเช่นกนั ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายและตน้ทุนวตัถุดิบปรับตวัขึ้น รวมถึงการท่ีกลุ่ม
บริษทัฯ มีการบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการผลิตล่วงหนา้ เพื่อให้สามารถจดัหาวตัถุดิบไดใ้น
ปริมาณท่ีเพียงพอและราคาท่ีเหมาะสม ประกอบกบัราคาตน้ทุนสารเคมี และพลงังานปรับลดลงจากปีก่อน ผลจากการบริหารดงักล่าว 
ท าให้กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น จากราคาขายท่ีปรับขึ้นมากกว่าตน้ทุนการผลิต ส่งผลให้ธุรกิจไบโอดีเซลมีก าไรขั้นตน้
เพ่ิมขึ้นเป็น 1,089.39 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ปี 2562 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัจากร้อยละ 6.69 ในปีก่อนหนา้เป็น
ร้อยละ 13.38 ในปี 2563ส าหรับปี 2563 เทียบกับปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีต้นทุนขายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลจ านวน 
7,053.30 ล้านบาท และ 8,572.20 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,518.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.53 เป็นผลจากตน้ทุนวตัถุดิบ
น ้ ามนัปาลม์ท่ีปรับเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมาเลเซียและอินโดนีเซียซ่ึงเป็นผูป้ลูกปาลม์รายใหญ่ของโลกมีผลผลิตน้อยลง อีกทั้งขาดแคลน
แรงงานเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงท่ีสถานการ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ราคาน ้ ามันปาล์มดิบทั่วโลก                      
ปรับเพ่ิมขึ้นสูงกว่าปีก่อน ประเทศไทยจึงมีการส่งออกน ้ ามันปาล์มดิบเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ราคาในประเทศปรับเพ่ิมขึ้นตาม และ               
ต้นทุนสารเคมีและพลังงานท่ีปรับเพ่ิมขึ้นสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนวตัถุดิบปรับตัวลดลง                     
ท าให้ กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ปรับลดลงจากร้อยละ 13.38 เป็น 9.59 

ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
ส าห รับ ปี  2564 ก ลุ่ ม บ ริษัท ฯ  มี ต้น ทุ น ข ายข อ ง ธุ ร กิ จ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ชี วภ าพ ท่ี มี มู ล ค่ า สู ง ท่ี ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ                              

จ านวน 1.79 ล้านบาท มีอตัราก าไรขั้นต้นร้อยละ 26.03 จะเห็นได้ว่าอตัราก าไรขั้นต้นของธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ี
ส่งเสริมสุขภาพจะมีอตัราท่ีสูงกว่าธุรกิจผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ค่อนขา้งมาก กลุ่มบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการขยายธุรกิจไป             
สู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพนั้น นอกจากเป็นการช่วยลดความเส่ียงในเชิงธุรกิจแลว้ ยงัเป็นการสร้างโอกาส
ในการเติบโตใหม่ (S-Curve) ให้แก่กลุ่มบริษทัฯอีกดว้ย  
รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 

ในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลจ านวน 0.80  ลา้นบาท 1.41 ลา้นบาท และ 2.26  ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 0.60 ลา้นบาทหรือร้อยละ 75.50 และเพ่ิมขึ้น 0.85 ลา้นบาทหรือร้อยละ 60.58 ตามล าดบั  

การเพ่ิมขึ้นของรายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผลในปี 2564 นั้นมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดเพ่ิมขึ้นจาก              
การจ าหน่ายเงินลงทุนใน UBE และ จากการด าเนินงาน 
รายได้อ่ืน 

กลุ่มบริษทัฯ มีการซ้ือมาขายไปวตัถุดิบเอทานอล และผลิตภณัฑ์ผลพลอยได ้เช่น น ้ าตาลทรายดิบ กากน ้ าตาล   กากยีสต ์
และฟูเซลออย เป็นต้น โดยในปี 2562 ถึง ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 45.97 ล้านบาท 47.88 ล้านบาท และ 34.75                 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมขึ้น 1.91 ลา้นบาทหรือร้อยละ 4.15  และลดลง 13.13 ลา้นบาทหรือร้อยละ 27.42  ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม 
การลดลงของรายไดอ้ื่นของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2564 มีสาเหตุจากปริมาณผลิผลิตจากน ้าตาลท่ีออกนอ้ยจากปัญหาภยัแลง้ในปีก่อนหนา้
ทั้งน้ี รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัฯ จะไม่คงท่ีในแต่ละปี ขึ้นอยูก่บัภาวะตลาดเป็นหลกั 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับบุคลากร ค่าขนส่ง และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าขนส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ อย่างไรก็ตามลูกคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นผู ้รับผิดชอบการขนส่ง
ผลิตภณัฑ์เองในปี 2562-2564 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 47.67 ลา้นบาท 41.75 ลา้นบาท และ 32.40 ลา้นบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.48 ร้อยละ 0.33  และร้อยละ 0.23 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย       
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 4.31 9.03 4.26 10.20 5.29 16.33 
ค่าขนส่ง 42.36 88.86 35.97 86.15 25.57 78.92 
อ่ืนๆ(1) 1.01 2.11 1.15 2.75 1.54 4.75 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 47.67 100.00 41.75 100.00 32.40 100.00 

                            : (1) ื  ๆ   ะ        ่ ใช จ่            ้ ่ ใช จ่  ใ    จ          ช                          จ    ่          
 

โดยในปี  2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 41.75 ล้านบาท ลดลง 5.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.42                        
จากปี 2562 เป็นผลจากปริมาณการขายท่ีปรับตวัลดลง จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้                 
ค่าขนส่งของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายลดลงจากร้อยละ 0.48  มาอยู่ท่ีร้อยละ 0.33
แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จะปรับตัวลดลง แต่กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีรายได้ท่ีเติบโตขึ้ น จากราคาขายของผลิตภัณฑ์ท่ี                     
ปรับตวัสูงขึ้น  

ส าหรับปี  2563 เทียบกับปี  2564 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 41.75 ล้านบาท และ 32.40 ล้านบาท                         
ลดลงจ านวน 9.35  ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 22.39 เป็นผลจากค่าขนส่งท่ีปรับตวัลดลงตามปริมาณการจ าหน่ายท่ีลดลงอนั
เป็นผลจากการกลบัมาแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการจ ากดัการเดินทางในประเทศ               
อีกคร้ัง โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากร้อยละ 0.33 ของรายไดจ้ากการขาย มาอยู่ท่ีร้อยละ 0.23 ของรายไดจ้ากการขาย               
ผลจากการท่ีราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑย์งัคงมีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ตามตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น 

 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบับุคลากร ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ
ท่ีปรึกษา ค่าช่วยปฏิบติังาน (Secondment Agreement) และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคลากร              
ค่าช่วยปฏิบติังาน และอื่นๆกลุ่มบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562-2564 จ านวน 252.62 ลา้นบาท 288.55 ลา้นบาท และ 
243.26 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.52 ร้อยละ 2.30 และร้อยละ 1.78  ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 72.92 28.87 93.64 32.45 96.29 39.58 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20.05 7.94 23.80 8.25 22.69 9.33 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา 6.90 2.73 28.44 9.86 16.74 6.88 
ค่าช่วยปฏิบติังาน 53.15 21.04 46.88 16.25 39.11 16.08 
อ่ืนๆ (1) 99.60 39.43 95.78 33.19 68.43 28.13 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 252.62 100.00 288.55 100.00 243.26 100.00 

หมายเหตุ: (1)  อื่นๆ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายหลกัดงัน้ี ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ค่าจา้งบริการ และค่าบริการเก่ียวกบัสารสนเทศ 

ส าหรับปี 2562 เทียบกับปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 252.62 ล้านบาท และ 288.55 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพ่ิมขึ้ น 35.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.23 โดยค่าใช้จ่ายท่ี เพ่ิมขึ้ นเกิดจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรท่ีเพ่ิมขึ้ นจาก                      
การขยายตวัของธุรกิจและค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษาจากโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ  

ส าหรับปี 2563 เทียบปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 288.55 ลา้นบาท และ 243.26 ลา้นบาท ลดลง
จ านวน 45.29 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 15.70 เน่ืองจากการบริหารค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2563                 
กลุ่มบริษทัฯ มีการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่า
สูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
 

     ก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนก าไรจาก         
การปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน                      
(ลา้นบาท) 

628.19 1,387.95 791.10 

อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนก าไรจาก
การปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน (ร้อยละ) /1 

6.27 11.04 5.61 

ก าไรจากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 628.19 1,387.95 1,402.89 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(ร้อยละ) (1) 6.27 11.04 9.95 
               :  (1)      ะจ     ไ  จ         
 

ในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน  628.19 ล้านบาท 1,387.95 ล้านบาท และ 1,387.95                 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 3.40 ร้อยละ 6.27 และร้อยละ 11.04 ตามล าดบั ซ่ึงการเพ่ิมขึ้น
ของอัตราก าไรจากการด าเนินงานเกิดขึ้ นจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขายและอัตราก าไรขั้นต้นท่ีปรับตัวดีขึ้ น รวมถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใชจ้่ายให้สัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเทียบกบัรายไดจ้ากการขายลดลง ตามท่ีอธิบายไวใ้น
ขา้งตน้ 
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ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนจ านวน 791.10               
ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจ านวน 596.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 43.00 โดยคิดเป็น                  
อตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 5.61 มีสาเหตุหลกัมาจากราคาต้นทุนวตัถุดิบของเอทานอลปรับตวัสูงขึ้น เน่ืองจากปริมาณ
ผลผลิตออ้ยลดลงจากปัญหาภยัแลง้รุนแรง และปริมาณการส่งออกมนัส าปะหลงัท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้ราคามนัส าปะหลงัในประเทศปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกทั้งปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีปรับตวัลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่ในประเทศ ซ่ึงส่งผลให้รัฐบาลตอ้งด าเนินมาตรการ เพื่อจ ากดัการแพร่ระบาด เช่น การจ ากดัการเดินทาง และการ                      
work from home เตม็รูปแบบ ส าหรับพ้ืนท่ีเส่ียงสูง อยา่งไรก็ตามในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรู้ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงิน
ลงทุนและการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนของ UBE จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป เน่ืองจาก UBE ไดท้  าการออกเสนอ
ขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรจากรายการดงักล่าว 611.79 
ล้านบาท ท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 1,402.89 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 14.94 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.08 โดย                    
คิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 9.95 

ส่วนแบ่งก าไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากปี 2562 จนถึง ปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีบริษทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ (1) UBE ด าเนิน ธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายเอทานอลจากมนัส าปะหลงั และธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายแป้งมนัส าปะหลงั และ (2) WIN ก่อตั้งบริษทัขึ้นในเดือนสิงหาคม 
2563 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม WIN เป็นบริษัทท่ีเพ่ิงก่อตั้ง และยงัไม่ได้
ด าเนินงานเชิงพาณิชย ์ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดส่้วนเสีย จึงเป็นผลจาก
การเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของ UBE เป็นหลกั 

ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 UBE ไดท้  าการออกเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564  และมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง ซ่ึงท าให้ UBE 
เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัฯ เป็นสินทรัพยท์างการเงินอื่น โดยกลุ่มบริษทัฯ มีก าไรจากการขายเงินลงทุนและ                  
การปรับมูลค่ายติุธรรมจ านวน 611.79 ลา้นบาท ผลจากการกลบัรายการดงักล่าว ท าให้ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธี
ส่วนไดส่้วนเสียของ UBE ไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เป็นตน้ไป 

ในปี 2562-2564 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดส่้วนเสียจ านวน (9.06) ลา้นบาท 
20.63 ล้านบาท และ 42.70 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงตามผลการด าเนินงานของ UBE โดยสาเหตุหลักของการ
เปล่ียนแปลงจะขึ้นอยูก่บัของราคามนัส าปะหลงัซ่ึงถือเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตของ UBE 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีใช้วิธีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 42.70 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 22.07 ลา้นบาท โดยมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรของ UBE เพียงแค่ 3 ไตรมาส เน่ืองจากสัดส่วนการถือหุ้นใน UBE ของ
กลุ่มบริษทัฯ ลดลง ท าให้ UBE เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัฯ เป็นสินทรัพยท์างการเงินอื่น ผลจากการกลบัรายการ
คร้ังน้ี จะท าให้กลุ่มบริษทัฯ ไม่รับรู้ส่วนแบ่งก าไรของ UBE ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เป็นตน้ไป 

  
ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจากเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  หน้ีสินตามสัญญาเช่า และ
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน เป็นตน้โดยในปี 2562-2564 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 103.45 ลา้นบาท 122.84 ลา้นบาท 
และ 107.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 ร้อยละ 0.98 และร้อยละ 0.76 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั ในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ                
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มีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 19.38 ลา้นบาทหรือร้อยละ 18.74 เม่ือเทียบกบัปี 2562 และในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน
ลดลง 15.63 ลา้นบาทหรือร้อยละ 12.72 ตามล าดบั   

ส าหรับปี 2562 เทียบกบัปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 103.01 ลา้นบาท และ 122.84 โดยมีสาเหตุหลกั
จาก (1) KGI และ BBE มีการใช้เงินกู้ยืมท่ี เพ่ิมขึ้ นตามแผนงานการบริหารวัตถุดิบ รวมถึงการท่ีต้นทุนวัตถุดิบปรับเพ่ิมขึ้ น                     
(2) การกูเ้งินเพ่ิมเติมส าหรับลงทุนใน Manus Bio Inc. และ (3) ค่าใชจ้่ายในการ Refinance เงินกู ้เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินในอนาคต  
ส าหรับปี 2563 เทียบกับ ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 122.84 ล้านบาท และ 107.21 ล้านบาท ตามล าดับ               
ลดลงจ านวน 15.63 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 12.72 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจ่ายให้สถาบัน
การเงินลดลงจากการ Refinance เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงการประสบความส าเร็จในการออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นการกระจาย           
แหล่งเงินทุนและเปิดโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัฯ  

ณ ปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือท่ีระดบั BBB+ จากบริษทั ทริส เรตติ้ง จ ากดั แสดงถึงความมัน่คง
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้ นเองการท่ีกลุ่มบริษัทมีฯ ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน ย ังส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ                     
มีตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่า โดยอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2 - 3 เท่านั้น 

 
ภาษีเงินได้ 

ปี 2562 ถึงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาษีเงินไดจ้ านวน 65.35 ลา้นบาท 174.06 ลา้นบาท และ 150.19 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
คิดเป็นร้อยละ 12.67 ร้อยละ 13.54 และร้อยละ 11.22 ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้ตามล าดบั โดยกลุ่มบริษทัฯ มีอตัราภาษีเงินไดท่ี้ต ่า 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ทางดา้นภาษีจากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
โดยไดรั้บการยกเวน้ภาษีบางส่วน 

ก าไรสุทธ ิ

รายการ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 450.32 1,111.68 1,188.18 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) (1) 4.50 8.84 8.43 
หมายเหตุ:  (1) ร้อยละจากรายไดจ้ากการขาย 
 

ในปี 2562 - 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 450.32 ล้านบาท  1,111.68 ล้านบาท  และ 1,188.18 ล้านบาท  ตามล าดับ                      
โ ด ยคิ ด เป็ น อัต ร าก า ไ ร สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ  4.50 ร้ อ ย ล ะ  8.84 แ ล ะ ร้ อ ยล ะ  8.43 ต าม ล าดั บ  อั ต ร าก าไ ร สุ ท ธิ ข อ งก ลุ่ ม 
บริษทัฯ มีการพฒันาขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของรายได ้การบริหารตน้ทุนวตัถุดิบท่ีดี ส่งผลให้มีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี
แข็งแกร่ง ประกอบกบัการบริหารค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ  
มีความมัน่คง และสม ่าเสมอ 

ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 386.95 ลา้นบาท 845.17 ลา้นบาท และ 960.18 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ 3.86 ร้อยละ 6.72 และร้อยละ 6.81 ตามล าดับ ซ่ึงปรับตัว                       
ในทิศทางเดียวกบัก าไรท่ีเพ่ิมขึ้น จะเห็นไดว่้าก าไรสุทธิในส่วนของบริษทัใหญ่ มีการพฒันาท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง แมว่้าช่วงปี 2563 
และ 2564 กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งเผชิญกบัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงมีผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ ามนัใน
ประเทศอย่างมาก รวมถึงการรับมือกบัราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งผิดปกติ แต่กลุ่มบริษทัฯ ยงัสามารถท่ีจะบริหารจดัการธุรกิจ
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ให้ภาพรวมให้มีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึ้นได ้โดยอาศยัประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพของกลุ่มบริษทัฯ 
นอกจากนั้น ในอนาคตอนัใกล ้กลุ่มบริษทัฯ ไดม้องเห็นถึงความส าคญัของความยัง่ยืนของธุรกิจ โดยได้ต่อยอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพ ดว้ยการขยายสู่ธุรกิจชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงของ
ธุรกิจ และสร้าง New S-Curve ให้กบัองคก์ร 
 

4.3 การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 
       สินทรัพย์รวม 

 ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 11,493.67 ล้านบาท 12,731.47 ล้านบาท และ 12,907.10 ล้านบาท 
ตามล าดบั องคป์ระกอบหลกัในสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ ค่าความนิยม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน โดยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.66 ร้อยละ 81.37 และร้อยละ 80.74 ของ
สินทรัพยร์วมในแต่ละงวด ตามล าดบั 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563  ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68.52 0.60 157.15 1.23 383.61 2.97 

เงินลงทุนชัว่คราว 68.17 0.59 - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ 879.11 7.65 1,056.16 8.30 1,122.25 8.69 

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 1,094.55 9.52 660.90 5.19 494.77 3.83 

สินคา้คงเหลือ 1,223.63 10.65 1,402.34 11.01 1,024.78 7.94 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2.21 0.02 4.09 0.03 11.30 0.09 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2.11 0.02 0.13 0.00 0.20 0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,338.31 29.04 3,280.76 25.77 3,036.91 23.53 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิก
ใช ้

- - 73.68 0.58 57.59 0.45 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 803.19 6.99 862.49 6.77 39.06 0.45 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - - 796.51 6.26 1,883.24 14.59 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,641.81 49.09 5,695.62 44.74 5,871.41 45.49 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 387.31 3.04 376.37 2.92 

ค่าความนิยม 1,602.32 13.94 1,602.32 12.59 1,602.32 12.41 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกจากค่าความ
นิยม 

31.22 0.27 25.50 0.20 25.63 0.20 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.41 0.05 5.93 0.05 6.58 0.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 71.41 0.62 1.33 0.01 8.26 0.06 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,155.36 70.96 9,450.70 74.23 9,870.20 76.47 

รวมสินทรัพย์ 11,493.67 100.00 12,731.47 100.00 12,907.10 100.00 

 
ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 11,493.67 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2,122.04 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.64 

จากปี 2561 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 3,338.31 ลา้นบาทหรือร้อยละ 29.04 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมดและสินทรัพย ์                     
ไม่หมุนเวียนจ านวน 8,155.36 ลา้นบาทหรือร้อยละ 70.96 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมด โดยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยใ์นปี 2562 
มีรายการหลกัคือ (1) ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 817.04 ลา้นบาท จากการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีเงินมดัจ าวตัถุดิบจ่ายล่วงหนา้ของ KGI 
(2) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 720.18 ล้านบาท โดยเป็นผลจากสินทรัพย์ถาวรท่ีเพ่ิมขึ้ นของ KGI                   
เน่ืองจากโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานน ้ าพองระยะท่ี 2 และสิทธิการใช้ทรัพยสิ์นท่ีดิน อาคารเคร่ืองจักรและอุปกรณ์             
รวมถึงยานพาหนะ ท่ีใชใ้นการจดัการน ้ ากากส่าตามสัญญาจะซ้ือจะขายกบับริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ ากดั (KMS) 
รวมถึงงานก่อสร้างโรงงานกลีเซอรีนบริสุทธ์ิของ BBF  

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 12,731.47 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1,237.80 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.77 
จากปี 2562 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 3,280.76 ลา้นบาทหรือร้อยละ 25.77 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมดและสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนจ านวน 9,450.70 ลา้นบาทหรือร้อยละ 74.23 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมด รายการสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ระห ว่างปี ได้แก่  เงินลงทุนระยะยาวอื่ น เพ่ิ มขึ้ นจากการลงทุน ใน  Preferred Stock Series B ของบ ริษัท  Manus Bio Inc.                          
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 796.51 ล้านบาท และ                   
ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิจากค่าเส่ือมราคา (PPE & ROU) มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้ นสุทธิ                          
441 ลา้นบาท โดยมีผลจากการเพ่ิมขึ้นสุทธิ 852 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นสุทธิของ KGI 578 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานน ้ าพองระยะท่ี 2 และโครงการสร้างถงัเก็บโมลาสเพ่ิมเติม) BBF 216 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนโครงการ Refined Glycerin) นอกจากน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมปฏิบติัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบบัที่ 16 (TFRS 16) ท าให้สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีมีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า   

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 12,907.10 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 175.64 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.38 
จากส้ินปี 2563 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 3,036.91 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.53 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมดและ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจ านวน 9,870.20 ลา้นบาทหรือร้อยละ 76.47 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมด รายการสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีส าคญัระหว่างงวดคือ เงินสดโดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของเงินสดจากการด าเนินงานและการจ าหน่ายเงินลงทุนใน UBE เงินลงทุนใน
สินทรัพยท์างการเงินอื่นจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ UBE และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการลงทุนโครงการขยาย
ก าลงัการผลิตโรงงานน ้าพองระยะท่ี 2 และโครงการสร้างถงัเก็บโมลาสเพ่ิมเติม 
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ลูกหนีก้ารค้า 
ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิ จ านวน 879.11 ลา้นบาท 1,056.16 ลา้นบาท และ 1,122.25 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.65 ร้อยละ 8.30 และร้อยละ 8.69 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลา             
การช าระค่าสินคา้ (Credit Term) แก่ลูกคา้เอทานอลท่ีประมาณ 30 วนั และลูกคา้ไบโอดีเซลท่ีประมาณ 30 วนั 

 
คุณภาพลูกหนีแ้ละการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทฯ เป็นดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

ลูกหนี้การค้า : กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน    

- ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 630.85 760.43 851.38 

- คา้งช าระนอ้ยกว่า 3 เดือน  0.36 0.51 - 

- คา้งช าระระหว่าง 3-6 เดือน  - - - 

- คา้งช าระระหว่าง 6-12 เดือน  - - - 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - 

ลูกหนี้การค้า : บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ    

- ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 194.83 293.35 270.87 

- คา้งช าระนอ้ยกว่า 3 เดือน  53.07 1.87 - 

- คา้งช าระระหว่าง 3-6 เดือน  - - - 

- คา้งช าระระหว่าง 6-12 เดือน  - - - 

- คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน - - - 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - 

ลูกหนี้การค้ารวม 879.11 1,056.16 1,122.25 

ณ ส้ินปี  2562 กลุ่มบ ริษัทฯ มี ลูกหน้ีการค้าจ านวน 879.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น  321.68 ล้านบาท  หรือร้อยละ 57.71                           
จากส้ินปี 2561 เน่ืองจากมีปริมาณและราคาขายของผลิตภณัฑใ์นช่วงส้ินปี 2562 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จ านวน 1,056.16 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 177.05 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามยอดขายท่ี
เพ่ิมขึ้นของกลุ่มบริษทัฯ แมว่้าปริมาณการขายในช่วงดงักล่าวจะลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า แต่ราคาขาย
ของผลิตภณัฑ ์ท่ีมีการปรับตวัสูงขึ้นส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษทัฯ เติบโตขึ้น  

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จ านวน 1,122.25 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 66.09 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.26 จากส้ินปี 
2563 เน่ืองจากมียอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ตามราคาสินคา้ท่ีปรับตวัสูงขึ้น  

ทั้งน้ีปี 2562 ถึงปี 2564 ทางกลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยลูกหน้ีส่วนใหญ่อยูภ่ายในก าหนดระยะเวลาช าระ
หน้ีตามปกติ และมีลูกหน้ีส่วนน้อยท่ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงตามนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ การตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญโดย
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีของลูกค้า ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญหากพิจารณาความสามารถใน                  
การจดัเก็บหน้ีการคา้ในปี 2562 ถึงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีสินคา้เฉล่ีย 26 วนั 28 วนั และ 28 วนั ตามล าดบั  
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ลูกหนีอ่ื้น 
ณ ปี 2562 ถึงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีอื่นจ านวน 1,094.55 ลา้นบาท 660.90 ลา้นบาท และ 494.77 ลา้นบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 9.52 ร้อยละ 5.19 และร้อยละ 3.83 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมด ตามล าดับ โดยลูกหน้ีอ่ืนของบริษัทส่วนใหญ่ คือเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ซ่ึงลูกหน้ีจะมีทั้งท่ีเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 494.77 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจ านวน 166.13 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 25.14 
เม่ือเทียบกบังวดส้ินปี 2563 โดยลูกหน้ีอ่ืนหลกัไดแ้ก่เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ของ KGI จ านวน 435.76 ลา้นบาท 

 
สินค้าคงเหลือ 

ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจ านวน 1,223.63 ลา้นบาท 1,402.34 ลา้นบาท และ 1,024.78 ลา้นบาท คิด
เป็น ร้อยละ 10.65 ร้อยละ 11.01 และร้อยละ 7.94 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมด ตามล าดบั 

    สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่ เป็นวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

วตัถุดิบ 561.83 750.53 316.85 
สินคา้ส าเร็จรูป 449.84 506.85 539.77 
สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป 145.11 105.32 127.12 
พสัดุคงเหลือ 67.31 39.64 43.11 
รวมสินค้าคงเหลือ 1,224.09 1,402.34 1,026.85 
หกั ส ารองค่าเผื่อการลด              
มูลค่าของสินคา้ 

(0.46) - (2.07) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 1,223.63 1,402.34 1,024.78 

 
ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจ านวน 1,223.63 ลา้น และ 1,402.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.65 และ 11.01 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั การเพ่ิมขึ้นจ านวน 178.71 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.60 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 
เน่ืองจากปริมาณวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีสาเหตุจากการซ้ือวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น และใช้ในการผลิต
ตลอดทั้งปี โดยกลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 44 วนัในปี 2562 และ 2563  

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจ านวน 1,024.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงลดลง
จ านวน 377.56 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 26.92 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 เน่ืองจากปริมาณวตัถุดิบลดลง โดยกลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลา
ขายสินคา้เฉล่ีย 34 วนั ลดลงจาก 44 วนัในปี 2563   

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่าง
ราคาทุนและมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (Net Realizable Value; NRV) ซ่ึงจะถูกค านวณทุกไตรมาส เพื่อให้มูลค่าของสินคา้คงเหลือ
สะทอ้นราคาท่ีคาดว่าจะไดข้ายไดอ้ยา่งเหมาะสม  
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Preferred Stock Series B ของบริษัท Manus Bio Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการต่อยอดสู่ธุรกิจชีวภาพมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเท่ากบั
มูลค่า 796.51 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินอื่น ปรากฏในงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เป็นตน้ไป  

นอกจากนั้นในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 UBE ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ส่งผลให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทฯลดลง ซ่ึงท าให้  UBE เปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ มาเป็น สินทรัพย์ทางการเงินอื่น                              
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อีกทั้งคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ UBE จ านวน 97.85 ลา้นหุ้น ในมูลค่า 234.86 ลา้นบาท ส่งผลให้                           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UBE ร้อยละ 12.39  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจ านวน 1,883.24 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุน                      
ใน Manus จ านวน 796.51 ลา้นบาท และเงินลงทุนใน UBE จ านวน 1,086.72 ลา้นบาท 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563  ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ท่ีดิน 421.44 7.47 272.36 4.78 272.36 4.64 
อาคารโรงงานและส านกังาน 1,303.68 23.11 1,163.92 20.44 1,414.72 24.10 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 3,189.06 56.53 3,039.60 53.37 2,998.73 51.07 
อุปกรณ์ส านกังาน 44.53 0.79 37.77 0.66 34.03 0.58 
ยานพาหนะ 17.70 0.31 13.94 0.24 11.59 0.20 
งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 665.40 11.79 1,168.04 20.51 1,139.98 19.42 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,641.81 100.00 5,695.62 100.00 5,871.41 100.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน อาคารโรงงาน และ งานระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จ านวน 5,641.81 ลา้นบาท และ 5,695.62 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 49.09 และ 44.74 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจ านวน 53.82 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.95 โดยสาเหตุ
หลกัมาจากการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าพองระยะท่ี 2 และโครงการสร้างถงัเก็บกากน ้ าตาลเพ่ิมเติม รวมถึงการลงทุน
ก่อสร้างโรงงาน Refined Glycerin นอกจากนั้นในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
(TFRS 16) ท าให้สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีมีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิจ านวน 5,871.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.49                          
ต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจ านวน 175.79 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.09 โดยสาเหตุหลกัมาจากโครงการขยายก าลงัการผลิต
โรงงานน ้ าพองระยะท่ี 2  งานก่อสร้างของโครงการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ และโครงการติดตั้งหม้อไอน ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า                    
ของ BUP   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS16) มาถือปฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่าวเกิดจาก สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีมีระยะเวลาในการเช่าด าเนินงานท่ีมีระยะเวลา
มากกว่า 12 เดือน ซ่ึงประกอบดว้ย สิทธิการใช้สินทรัพยท่ี์ดิน อาคารเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รวมถึงยานพาหนะ ท่ีใช้ในการก าจดั            
น ้ากากส่าตามสัญญาจะซ้ือจะขายกบับริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั (KMS) เป็นหลกั  
ค่าความนิยม  
 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าความนิยมในงบการเงิน เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นจากการควบรวมธุรกิจของ BBH และ KSLGI เพื่อก่อตั้งกลุ่ม
บริษทัฯ ในปี 2560 โดยหลงัจากการท ารายการดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน โดยไดท้  าการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ส่งผลให้เกิดค่าความนิยมจ านวน 1,602.32 ลา้นบาท ขึ้นใน
ภายหลงัการควบรวมธุรกิจ ซ่ึงบริษทัไดเ้ร่ิมแสดงรายการดงักล่าวในงบการเงินปี 2560 เป็นตน้มา 
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หนีสิ้นรวม 
ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 5,956.20 ล้านบาท  6,227.03 ล้านบาท และ 6,003.01 ล้านบาท 

ตามล าดบั องคป์ระกอบหลกัในหน้ีสินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หุ้นกู ้และเจา้หน้ีการคา้ โดยทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 85.74 ร้อยละ 86.17 และร้อยละ 84.08 ของหน้ีสินรวมในแต่ละงวด ตามล าดบั 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563  ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี้สินหมุนเวียน         

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,481.00 41.65 2,204.75 35.41 755.31 12.58 

เจา้หน้ีการคา้ 645.93 10.84 528.71 8.49 716.35 11.93 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  304.42 5.11 220.05 3.53 303.06 5.05 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  

0.25 0.00 4.62 0.07 7.25 0.12 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  

538.03 9.03 571.28 9.17 591.88 9.86 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 499.41 8.32 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44.92 0.75 110.86 1.78 24.80 0.41 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28.20 0.47 57.07 0.92 42.19 0.70 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,042.75 67.87 3,697.33 59.38 2,940.25 48.98 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,441.90 24.21 2,061.27 33.10 1,685.53 28.08 

หุ้นกู ้ - - - - 798.81 13.31 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 383.79 6.44 388.94 6.25 394.17 6.57 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58.54 0.98 54.26 0.87 140.31 2.34 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

17.83 0.30 21.48 0.34 24.70 0.41 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11.41 0.19 3.74 0.06 19.24 0.32 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,913.45 32.13 2,529.70 40.62 3,062.76 51.02 

รวมหนี้สิน 5,956.20 100.00 6,227.03 100.00 6,003.01 100.00 

 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้ งระยะส้ันและระยะยาวเท่ากับ 4,460.93 ล้านบาท 
4,837.30 ลา้นบาท และ 3,032.72 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 74.90 ร้อยละ 77.68 และร้อยละ 50.52 ของหน้ีสินรวมในแต่
ละงวด ตามล าดบั  
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เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินไดแ้ก่ เงินกูร้ะยะส้ัน และตัว๋สัญญาใชเ้งิน โดยใชส้ าหรับการจดัหาและส ารองวตัถุดิบ
เพื่อใชใ้นการผลิต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัฯ ขณะท่ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับใชใ้นการลงทุนขยายก าลงัการผลิตและปรับปรุงโรงงาน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563  ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,481.00 55.62 2,204.75 45.58 755.31 24.91 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,979.93 44.38 2,632.55 54.42 2,277.41 75.09 

  - ส่วนท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี  538.03 12.06 571.28 11.81 591.88 19.52 

  - ส่วนท่ีครบก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี  1,441.90 32.32 2,061.27 42.61 1,685.53 55.58 

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 4,460.93 100.00 4,837.30 100.00 3,032.72 100.00 

 
ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 4,460.93 ลา้นบาท และ 4,837.30 ลา้นบาท 

ตามล าดบั การเพ่ิมขึ้นของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 376.37 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.44 โดยสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนขยายก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าพองระยะท่ี 2 และโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงาน 
Refined Glycerin 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 3,032.72 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจ านวน 1,804.58ลา้นบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 37.31 เม่ือเทียบกบังวดส้ินปี 2563 โดยสาเหตุหลกัมาจากการประสบความส าเร็จในการออกเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นคร้ังแรก
จ านวน 1,300.00 ลา้นบาท และกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่งจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจาก
หุ้นกูแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานบางส่วนไปช าระคืนเงินกูย้ืมเดิม ท าให้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีการปรับลดลง 

 
หุ้นกู ้

 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการออกเสนอขายหุ้นกู้เป็นคร้ังแรก เม่ือวันท่ี  11 พฤษภาคม 2564  โดยเป็น                           
การออกจ าหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนหุ้นกู ้จ านวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ชุดที่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ระยะเวลาของหุ้นกู้ 
อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงิน 

ร้อยละต่อปี ล้านบาท 
1. 1 ปี 6 เดือน 2.53  500.00 
2. 3 ปี 3.30 800.00 

รวมมูลค่าหุ้นกู้ 1,300.00 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายการหุ้นกู(้หลงัหักค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู)้ จ านวน 1,298.22 ลา้นบาท 
โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะน าเงินจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู ้มาช าระคืนเงินกู้ยืมเดิม ลงทุนธุรกิจใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน                  
ทั้งน้ีในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือในระดบั BBB+ จากบริษทั ทริส เรตติ้ง จ ากดั อีกดว้ย  

สัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและข้อก าหนดของหุ้นกู้ท่ีออกจ าหน่าย มีการก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ                   
ตามเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน โดยมีเง่ือนไขก าหนดไวส้ าหรับ  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนผูถื้อหุ้น 
(IBD/E Ratio) และความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ดงัน้ี 
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รายการ 
เง่ือนไขสถาบันการเงิน/หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

IBD/E Ratio DSCR  Ratio IBD/E Ratio DSCR  Ratio 

BBGI - งบการเงินรวม ไม่เกิน 2.00x - 0.63x 2.74x 

BBGI - งบการเฉพาะกิจการ - - 0.21x 40.14x 

KGI ไม่เกิน 2.50x - 1.28x 0.59x 

BBE ไม่เกิน 2.00x ไม่นอ้ยกว่า 1.05x 0.92x 0.61x 

BBF ไม่เกิน 3.00x ไม่นอ้ยกว่า 1.20x 0.90x 4.69x 

แมว่้า BBE จะมี DSCR ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขจากสถาบนัการเงิน แต่กลุ่มบริษทัฯ หารือกบัสถาบนัการเงินและไดรั้บอนุมติัผ่อนผนั
การปฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าวแลว้ 
 
เจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เจา้หน้ีค่าวตัถุดิบ โดยกลุ่มบริษทัฯ จดัซ้ือวตัถุดิบหลกั ได้แก่ 
กากน ้ าตาล มนัเส้น และน ้ามนัปาลม์ดิบ เป็นตน้ รวมถึงเจา้หน้ีค่าสารเคมีและสาธารณูปโภคของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ  
 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการช าระหน้ีการคา้ (Credit Term) แก่เจา้หน้ีค่าวตัถุดิบซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของเจา้หน้ี
การคา้ แบ่งตามชนิดวตัถุดิบหลกัดงัน้ี (1) วตัถุดิบกากน ้ าตาล มีระยะเวลาการช าระหน้ีประมาณ 30 วนั (2) วตัถุดิบมันส าปะหลงั                
ส่วนใหญ่กลุ่มบริษทัฯ ช าระดว้ยเงินสดเป็นหลกั ตามแนวปฏิบติัของอุตสาหกรรมมนัส าปะหลงั (3) วตัถุดิบน ้ ามนัปาลม์ มีระยะเวลา
การช าระหน้ีประมาณ 15 วนั 

ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้ีการค้าจ านวน 645.93 ล้านบาท 528.71 ล้านบาท และ 716.35 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 10.84 ร้อยละ 8.49 และร้อยละ 11.93 ของหน้ีสินรวมในแต่ละงวด ตามล าดบั  

ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้จ านวน 645.93 ลา้นบาท และ 528.71 ลา้นบาท ตามล าดบั การลดลง
ของเจา้หน้ีการคา้จ านวน 117.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.15 โดยสาเหตุหลกัมาจากการผลิตท่ีลดลงจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ยงัสามารถบริหารจดัการระยะเวลาการช าระหน้ีไดดี้ โดยกลุ่มบริษทัฯ 
มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 20 วนั ใกลเ้คียงกบัในปี 2562   

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีการค้าจ านวน 716.35 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 187.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.49 
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้จากการจดัซ้ือวตัถุดิบและสารเคมี เพื่อใช้ในการผลิตของ BBF เป็นหลกั โดยกลุ่ม
บริษทัฯ มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 17 วนั ลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2562   

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย เจา้หน้ีสรรพากร เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 

และเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง เป็นตน้  
ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 304.42 ลา้นบาท 220.05 ลา้นบาท และ 303.06 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยคิดเป็น ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 3.53 และร้อยละ 5.05 ของหน้ีสินรวมในแต่ละงวด ตามล าดบั  

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563  ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.22 9.93 24.51 11.14 30.48 10.06 
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เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563  ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการอ่ืนๆ       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37.78 12.41 63.57 28.89 137.78 45.46 

เจา้หน้ีสรรพากร 40.61 13.34 66.91 30.41 67.06 22.13 

เจา้หน้ีอ่ืน 195.81 64.32 65.06 29.57 67.74 22.35 

รวม 304.42 100.00 220.05 100.00 303.06 100.00 

ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่นจ านวน 304.42 ลา้นบาท และ 220.05 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง
ลดลงจ านวน 84.37 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27.72 โดยสาเหตุหลกัมาจากการช าระหน้ีค่าก่อสร้าง  

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 303.06 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจ านวน 83.02 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 37.72 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีค่าก่อสร้างจากโครงการ Refined Glycerin 
ของ BBF และโครงการของ BUP 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ ส้ินปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษทัฯ หน้ีสินตามสัญญาเช่าเท่ากบั 384.03 ล้านบาท 393.57 ลา้นบาท และ 401.41ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยคิดเป็น ร้อยละ 6.45 ร้อยละ 6.32 และร้อยละ 6.69 ของหน้ีสินรวมในแต่ละงวด ตามล าดับ หน้ีสินตามสัญญาเช่า                
ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รวมถึงยานพาหนะท่ีใชใ้นการจดัการน ้ากากส่า
ตามสัญญาจะซ้ือจะขายกบั KMS ในปี 2562 ส่งผลให้บริษทัมีการบันทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น 383.09 ลา้นบาท ในปี 2562 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าวทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 2565 โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัในคร้ังน้ี 

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563  ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,532.00 45.72 2,532.00 38.93 2,532.00 36.67 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,950.68 35.23 1,950.68 29.99 1,950.68 28.25 

ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

(229.05) (4.14) (229.05) (3.52) (229.05) (3.32) 

ก าไรสะสม       

  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 2.77 0.05 45.03 0.69 96.00 1.39 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 922.06 16.65 1,719.11 26.43 2,127.45 30.81 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น - - - - (62.10) (0.90) 

ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 363.71 6.57 486.66 7.48 489.11 7.08 

รวม 5,537.47 100.00 6,504.43 100.00 6,904.10 100.00 
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                   ณ ส้ินปี 2562 ถึง 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 5,537.47 ล้านบาท 6,504.43 ล้านบาท และ 6,904.10                
ลา้นบาท ตามล าดบั องคป์ระกอบหลกัในส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทุนท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจ เม่ือตอนก่อตั้งบริษทัฯ และก าไรสะสม โดยทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 97.65 ร้อยละ 96.04 และร้อยละ 97.13 ของส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมในแต่ละงวด ตามล าดบั 

ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 5,537.47 ล้านบาท และ 6,504.43 ลา้นบาท ตามล าดับ 
การเพ่ิมขึ้นของส่วนผูถื้อหุ้นจ านวน 966.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.46 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี
บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 6,904.10 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 399.66 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.14 
เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 เป็นผลจากก าไรสุทธิในปี 2564 โดยบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นจ านวน 
501.34 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) เงินปันผลประจ าปี 2563 จ่ายจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 101.28 ลา้นบาท 
จ่าย ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ (2) เงินปันผลระหว่างกาล เป็นจ านวนเงิน 400.06 ลา้นบาท จ่าย ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564  
 
ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
ณ 31 ธันวาคม 2562  ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาก่อสร้างโครงการ 243.07 131.37 139.22 

รวม 243.07 131.37 139.22 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานบอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 21.04 14.33 12.50 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 32.16 16.14 17.75 

หลงัจากห้าปี 24.89 11.00 8.01 

รวม 78.09 41.47 38.26 

ภาระผูกพันอ่ืน ๆ     

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 25.13 19.52 24.17 

รวม 25.13 19.52 24.17 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น สรุปดงัน้ี  
• ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจากสัญญาก่อสร้างโครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขยายก าลังการผลิต 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และโครงการสาธารณูปโภค 
• หน้ีสินตามสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยหลกัคือหน้ีสินตามสัญญาเช่าอาคารส านกังานของบริษทัฯ 
• หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร เช่น การค ้าประกนัการไฟฟ้า และการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ผลิต

และจ าหน่ายเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
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การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (96.82) 1,693.22 1,742.37 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (658.63) (1,693.43) (166.57) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 750.46 88.83 (1,349.35) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (4.98) 88.63 226.46 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้งวด 73.51 68.52 157.15 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 68.52 157.15 383.61 

 
ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 96.82 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการท่ี                     

กลุ่มบริษทัฯมีการจ่ายช าระลูกหน้ีอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ช าระค่าวตัถุดิบจ่ายล่วงหนา้ สูงกว่าปกติจากการท่ีการหีบออ้ยส าหรับฤดู
การผลิต 2561/2562 เร่ิมตน้ชา้กว่าปกติ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ ช าระเงินมดัจ าค่าวตัถุดิบของฤดูกาลผลิต 2561/2562 และ 2562/2563 ใน
ปีเดียวกนั ขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 658.63 ลา้นบาท ใกลเ้คียงปีก่อนหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในโครงการขยายก าลงัการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม
จดัหาเงินจ านวน 750.46 ลา้นบาท เป็นผลจากการเบิกเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือมาสนบัสนุนแผนงานการขยายก าลงัการผลิต
และปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทัฯ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิลดลงจ านวน 4.98 ลา้นบาท และมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 68.52 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,693.22 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากก าไรท่ี
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,693.43 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลงทุนใน 
Manus Bio โครงการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าพองระยะท่ี 2 และงานก่อสร้างโรงงานกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ นอกจากน้ีกลุ่ม
บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 88.83 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาว ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจ านวน 88.63 ลา้นบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
157.15 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,742.37 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากก าไรและ
ค่าเส่ือมราคา ขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 166.57 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลงทุนต่อเน่ือง 
เพื่อขยายก าลงัการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน UBE  
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,349.35 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการช าระคืนเงินกูร้ะยะส้ัน
และระยะยาวจากสถาบันการเงิน  สุทธิจากเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจ่ายปันผลให้กับผู ้ถือหุ้นของ                         
กลุ่มบริษทัฯ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 226.46 ลา้นบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ                                
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 383.61 ลา้นบาท 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

สภาพคล่องของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยหลกัมาจากความสามารถในการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ การไดรั้บช าระเงิน
ของลูกหน้ีการคา้ และการช าระเงินคืนเจา้หน้ีการคา้ โดยระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพยท่ี์สนบัสนุน
สภาพคล่องดงักล่าวแสดงดงัตารางดา้นล่าง  

รายการ 
งวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 0.89 1.03 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.33 0.51 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 26 28 28 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 44 44 34 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ย (วนั) 20 20 17 

Cash Cycle (วนั) 50 52 45 

ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.83 เท่า และ 0.89 เท่า ตามล าดับ เน่ืองจากบริษทัมี
หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นในอตัราท่ีน้อยกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีดีขึ้น เน่ืองจาก
สัดส่วนหน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนจากการช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนั
การเงินและเจา้หน้ีการคา้ท่ีลดลง โดยในปี 2562 และ 2563 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วท่ี 0.25 เท่า และ 0.33 เท่า ตามล าดบั 
เน่ืองจากสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีสาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากยอดขายท่ีเติบโต 

ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.03 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.51เท่า                     
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้น
ของเงินสดจากผลการด าเนินงานและการจ าหน่ายเงินลงทุนใน UBE ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนลดลง โดยหน้ีสินหมุนเวียนหลกัท่ี
ปรับตวัลงไดแ้ก่เงินกูยื้มระยะส้ัน มีสาเหตุหลกัจากการน าเงินจากการออกหุ้นกูใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 และกระแสเงินสดจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน UBE บางส่วนมาช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันของกลุ่มบริษทัฯ 

 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ ร้อยละ 4.32 และ
ร้อยละ 9.18 ตามล าดับ และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยมี์อตัราอยู่ท่ี  0.96 เท่า และ 1.04 เท่า ตามล าดับ เกิดจากการท่ีบริษทั
สามารถท าก าไรไดเ้พ่ิมขึ้นจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีสูงขึ้น รวมถึงการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 9.27                         
และ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยมี์อตัราอยู่ท่ี  1.10 เท่า จากผลการด าเนินงานและการรับรู้ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม              
เงินลงทุน 
อตัราผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ 

ส าหรับปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี ร้อยละ 7.77 ร้อยละ 15.10 และร้อยละ 15.45 
ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนผูถื้อหุ้น เป็นไปตามความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทัฯ  
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2562 และ ปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 
9.70 เท่า และ 14.87 เท่า ตามล าดับ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของกลุ่ม
บริษทัฯ จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษทัฯ มีก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 
1,859.29 ลา้นบาท และมีตน้ทุนดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 107.21 ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของกลุ่ม
บริษทัฯ เพ่ิมขึ้นเป็น 17.34 เท่า เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรับเพ่ิมขึ้น 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส าหรับปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น 1.08 เท่า 0.96 เท่า และ 0.87 เท่า ตามล าดบั  
ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ลดลงจาก 1.08 เท่า ในปี 2562 เป็น 0.96 เท่า 

ในปี 2563 เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นจากก าไรท่ีเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ  
ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ลดลงจาก 0.96 เท่า ในปี 2563 เป็น 0.87 เท่า ในปี 2564 

เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นจากก าไรท่ีเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ในขณะเดียวกนัหน้ีสินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ปรับตวัลงจากการ
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ัน  
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  

ส าหรับปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และ                
ค่าตดัจ าหน่าย 4.45 เท่า 2.65 เท่า และ 2.33 เท่า ตามล าดบั  

ณ ส้ินปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่า
ตดัจ าหน่าย ลดลงจาก 4.45 เท่า ในปี 2562 เป็น 2.65 เท่า ในปี 2563 เน่ืองจากการเติบโตอย่างมีนัยส าคญัของก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย อนัเป็นผลจากการเติบโตของยอดขายและอตัราก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
ลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 2.65 เท่า ในปี 2563 เป็น 2.33 เท่า ในปี 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้                 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น อนัเป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย รวมถึงจ านวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียปรับตวัลดลง 

 
4.4 ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  

ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ มี 4 ประการดงัน้ี 
 

1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
เน่ืองจากราคาวตัถุวตัถุดิบส าคญัท่ีใช้ในการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ (1) กากน ้ าตาล น ้ าตาลทรายดิบ และมัน

ส าปะหลงัทั้งประเภทมนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้น ซ่ึงใชใ้นการผลิตเอทานอล และ (2) น ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) กรดไขมนั
จากการกลัน่น ้ามนัปาลม์ (PFAD) และไขปาลม์สเตียริน (RPS)  ซ่ึงใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล จะเห็นไดว่้าวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต
ของกลุ่มบริษทัฯ มีลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีมีราคาผนัผวนตามสภาพตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในประเทศ 

ณ ปัจจุบนัภาครัฐมีการออกนโยบายส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในประเทศ ดงัน้ีส าหรับธุรกิจ
เอทานอล ภาครัฐมีนโยบายให้การส่งเสริมการใช้เอทานอลตามแผน AEDP 2018 นั้นไดมี้การปรับลดเป้าหมายเอทานอลในภาค                 
การขนส่งจากเดิม 11.3 ลา้นลิตรต่อวนั ลงเป็น 7.5 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2580 และมีแผนส่งเสริมน ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ให้เป็นน ้ามนั
พ้ืนฐานกลุ่มเบนซิน นอกจากน้ีจะมีการปรับลดการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง เพ่ืออุดหนุนราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วน
ของเช้ือเพลิงชีวภาพส าหรับแก๊สโซฮอล ์E20 และแก๊สโซฮอล ์E85 ภายในปี 7 ปี เพ่ือใชเ้งินอุดหนุนน ้ามนัให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
ประชาชน 
 ส าหรับธุรกิจไบโอดีเซล กรมธุรกิจพลงังานใช้การปรับอตัราการผสมบังคบัใช้ขั้นต ่าของไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซล
หมุนเร็ว โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณน ้ ามนัปาลม์ดิบ และคุณลกัษณะเคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นตน้ โดยในปี 2563 กรมธุรกิจ
พลงังานไดป้รับเพ่ิมอตัราส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B10 โดยประกาศให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลเกรดพ้ืนฐานของประเทศ  
 ดงัท่ีกล่าวมา นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐถือว่าเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัท่ีส่งผลต่อทิศทางการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) หากภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกนโยบาย
และขอ้ก าหนดอื่นๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจการก าหนดแนวทางและแผน
ธุรกิจในอนาคต ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ  
 

3) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
เน่ืองจากสถานการณ์ท่ียงัไม่ชัดเจนของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในวงกวา้ง รวมถึงการท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตอ้งหยุดชะงกั เพ่ือสกัดกั้นการแพร่
ระบาดของโรค ณ ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยก าลงัอยูใ่นช่วงท่ี
ยงัมีการแพร่ระบาดในต่อเน่ือง และยงัไม่อาจประเมินถึงผลสุดทา้ยหรือระยะเวลาท่ีคาดว่าการแพร่ระบาดจะหยดุลง ซ่ึงอาจส่งผลให้
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งหยุดชะงกั ทั้งจากการสกดักั้นการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการติดเช้ือของพนักงาน ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่อาจทราบไดว่้าผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจ
ไทยจะเป็นอยา่งไร และจะกระทบต่อกลุ่มลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไร  
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ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
งบการเงิน  
สรุปรายงานการสอบบญัชี 
(1) รายงานการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอนุญาต ต่องบการเงินส าหรับปี 2564 

      ผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นางสาว ดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10235 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ไดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงิน

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ              

รายงานทางการเงิน 

 

ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ    (หน่วย:บาท) 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68.52 0.60 157.15 1.23 383.61 2.97 

เงินลงทุนชัว่คราว 68.17 0.59 - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ 879.11 7.65 1,056.16 8.30 1,122.25 8.69 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,094.55 9.52 660.90 5.19 494.77 3.83 

สินคา้คงเหลือ 1,223.63 10.65 1,402.34 11.01 1,024.78 7.94 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2.21 0.02 4.09 0.03 11.30 0.09 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2.11 0.02 0.13 0.00 0.20 0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,338.31 29.04 3,280.76 25.77 3,036.91 23.53 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ - - 73.68 0.58 57.59 0.45 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 803.19 6.99 862.49 6.77 39.06 0.30 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - - 796.51 6.26 1,883.24 14.59 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,641.81 49.09 5,695.62 44.74 5,871.41 45.49 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 387.31 3.04 376.37 2.92 
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ค่าความนิยม 1,602.32 13.94 1,602.32 12.59 1,602.32 12.41 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 31.22 0.27 25.50 0.20 25.36 0.20 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.41 0.05 5.93 0.05 6.58 0.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 71.41 0.62 1.33 0.01 8.26 0.06 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,155.36 70.96 9,450.70 74.23 9,870.20 76.47 

รวมสินทรัพย์ 11,493.67 100.00 12,731.47 100.00 12,907.10 100.00 

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี้สินหมุนเวียน         
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,481.00 21.59 2,204.75 17.32 755.31 5.85 

เจา้หน้ีการคา้ 645.93 5.62 528.71 4.15 716.35 5.55 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  304.42 2.65 220.05 1.73 303.06 2.35 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  0.25 0.00 4.62 0.04 7.25 0.06 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  

538.03 4.68 571.28 4.49 591.88 4.59 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 499.45 3.87 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 44.92 0.39 110.86 0.87 24.80 0.19 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 28.20 0.25 57.07 0.45 42.19 0.33 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,042.75 35.17 3,697.33 29.04 2,940.25 22.78 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,441.90 12.55 2,061.27 16.19 1,685.53 13.06 

หุ้นกู ้ - - - - 798.81 6.19 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 383.79 3.34 388.94 3.05 394.17 3.05 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58.54 0.51 54.26 0.43 140.31 1.09 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

17.83 0.16 21.48 0.17 24.70 0.19 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 11.41 0.10 3.74 0.03 19.24 0.15 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,913.45 16.65 2,529.70 19.87 3,062.76 23.73 

รวมหนีสิ้น 5,956.20 51.82 6,227.03 48.91 6,003.01 46.51 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 3,615.00 - 3,615.00 - 3,615.00 - 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 2,532.00 22.03 2,532.00 19.89 2,532.00 19.62 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,950.68 16.97 1,950.68 15.32 1,950.68 15.11 

ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั 

(229.05) (1.99) (229.05) (1.80) (229.05) (1.77) 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 2.77 0.02 45.03 0.35 361.50 2.80 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 917.35 7.98 1,719.11 13.50 1,861.94 14.43 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถ้ือหุ้น - - - -  (62.10) (0.48) 

ส่วนของบริษัทใหญ่ - สุทธิ 5,173.76 45.01 6,017.78 47.27 6,414.98 49.70 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 363.71 3.16 486.66 4.23 489.11 3.79 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,537.47 48.18 6,504.43 51.09 6,904.10 53.49 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,493.67 100.00 12,731.47 100.00 12,907.10 100.00 

 

  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

   ไ  จ         10,012 95 100 00 12,570 64 100 00 14,094.94 100.00 

          (9,127 89) (91 16) (10,868 40) (86 46) (13,065.41) (92.70) 

ก าไรขั้นต้น 885.07 8.84 1,702.23 13.54 1,029.53 7.30 

   ไ         ้ 0 80 0 01 1 41 0 01 2.26 0.02 

   ไ   ื  1/ 45 97 0 46 47 88 0 38 34.75 0.25 

      ใ    จ  จ    ่   (47 67) (0 48) (41 75) (0 33) (32.40) (0.23) 

 ่ ใช จ่  ใ           (252 62) (2 52) (288 55) (2 30) (242.67) (1.72) 

   ไ  (      ) จ                  - - - - (0.58) (0.00) 

   ไ  (      ) จ                 - - (31 91) (0 25) - - 

   ไ  (      ) จ    ญญ ซื ้           ่    ะ  ศ
 ่       

- - - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายตุิธรรมเงินลงทุน - - - - 611.79 4.34 

   ไ  (      ) จ       แ          (3 36) (0 03) (1 34) (0 01) 0.23 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมการด าเนินงาน 628.19 6.27 1,387.95 11.04 1,402.89 9.95 

                 (103 45) (1 03) (122 84) (0 98) (107.21) (0.76) 
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ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 ่  แ ่    ไ  (      ) จ           ใ    ษ    ่ 
แ ะ     ่       ใช      ่  ไ        

(9 06) (0 09) 20 63 0 16 42.70 0.30 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 515.68 5.15 1,285.74 10.23 1,338.38 9.50 

 ่ ใช จ่    ษ     ไ   (65 35) (0 65) (174 06) (1 38) (150.19) (1.07) 

ก าไรส าหรับงวด 450.32 4.50 1,111.68 8.84 1,188.18 8.43 

การแบ่งปันก าไร           

 ่       ็       ษ  ใ ญ่ 386 95 3 86 845 17 6 72 960.18 6.81  

 ่       ็     ่  ไ         ไ ่       จ       63 37 0 63 266 51 2 12 228.01 1.62 

ก าไรส าหรับงวด 450.32 4.50 1,111.68 8.84 1,188.18 8.43 

                            : 1  รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายกากน ้าตาล และน ้าตาลทรายดิบ เป็นตน้  

 

 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

     ไ  (      ) จ          ู ่ ใ   ่  
    ะโ ช                  ไ   

(1 94) (0 02) - - 0.47 0.00 

   ไ  (      ) จ           ใ                   ใ  
     ู ่       ู ่          

- - - - (62.10) (0.44) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 448.38 4.48 1,111.68 8.84 1,126.55 7.99 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม       

 ่       ็       ษ  ใ ญ่ 385 01 3 85 845 17 6 72 898.54 6.37 

 ่       ็     ่  ไ         ไ ่       จ       63 37 0 63 266 51 2 12 228.01 1.62 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 448.38 4.48 1,111.68 8.84 1,126.55 7.99 

       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0 764  1 669   0.948   

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (บาท)  5 00  5 00  2.50  

จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)  506 40  506 40  1,012.80  
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งบกระแสเงินสดรวม 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรส าหรับปี/งวด 450.32 1,111.68 1,188.18 
ปรบัรายการท่ีจะกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    
  ษ     ไ   65 35 174 06 150.19 
                 103 45 122 84 107.21 

 ่   ื        377 91 411 36 407.43 
 ่    จ    ่   6 54 6 49 6.27 
  ะ          ้      ะโ ช          5 64 5 04 3.80 
      จ       แ               ไ ่     ึ ้จ    0 09 0 06 0.03 

      จ                      ไ ่     ึ ้จ    - - - 
 ่  แ ่  (   ไ )       จ           ใ    ษ    ่ 
แ ะ     ่       ใช      ่  ไ   ่       

9 06 (20 63) (42.70) 

       (          ) จ           ู ่       
     ื  

(3 17) (0 46) 2.07 

(   ไ )       จ     จ    ่              แ ะ
        

2 78 3 81 0.74 

   ไ         ้แ ะ          (0 80) (1 41) (2.26) 

(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมเงินลงทุน - - (611.79) 

   ไ       ญช       ู   - (0 34) - 
 1,017.18 1,812.51 1,209.18 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีส้นิ
ด าเนินงาน 

   

  ู    ้      (321 68) (177 05) (66.09) 

  ู    ้         ื   (817 02) 420 37 154.78 
           ื  (254 66) (178 25) 375.49 

                       ื   (0 71) 1 98 (0.07) 
        ฝ                จ            ใช  - (21.80) 16.09 

             ไ ่          ื   5 37 18.20 (6.93) 
 จ      ้      303 39 (117 23) 187.64 
 จ      ้         ื   16 33 31 37 15.14 
    ้            ื   (12 81) 10 71 (14.87) 

  ะ          ้      ะโ ช          - -  
    ้  ไ ่          ื   6 62 7 19 15.50 
  ะแ            ไ    จ                (57 98) 1,808 01 1,885.85 
จ่    ษ     ไ   (38 84) (114 79) (143.48) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรม
ด าเนินงาน 

(96.82) 1,693.22 1,742.37 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
         ช        (      ึ ้)      (25 98) 68 17 - 
          ื        ึ ้ - (796 51) - 

      จ่  จ          ช   ะ ่           ษ   ่   - - (0.07) 
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

         จ     จ    ่            ื   - - 234.86 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 
      จ่    ื          ใ   จ     ่     - (40 80) - 
      จ่    ื  ซื ้             แ ะแ ะ        (630 62) (927 74) (478.19) 

         จ                    แ ะ        0 51 - 2.10 
      จ่    ื  ซื ้         ไ  ่       (3 34) (0 08) (6.14) 
             - 2 13 78.73 
       ้    0 80 1 41 2.16 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรม
ลงทุน 

(658.63) (1,693.43) (166.57) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
          (จ่  ) จ       ู   ื ะ ะ   ้จ   ถ    
        –       

985 00 (276 25) (1,449.44) 

         จ       ู  ื  ะ ะ   ้จ    จ                
    

- - - 

         จ       ู  ื  ะ ะ   จ   ถ            547 53 1,041 41 216.00 

      จ่    ื  ช   ะ     ู   ื ะ ะ   จ   ถ    
        

(652 86) (394 16) (571.28) 

         จ             ู  - - 1,297.46 

      จ่    ื  ช   ะ    ้       ญญ  ช ่ (2562:     
  จ่    ื  ช   ะ    ้       ญญ  ช่           ) 

(20 27) (24 30) (15.12) 

         จ่  ใ      ู ถื           ษ   - - (501.34) 

         จ่  ใ   ่  ไ         ไ ่       จ       (0 00) (143 57) (225.48) 
                จ่   (108 94) (114 30) (100.15) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรม
จัดหาเงิน 

750.46 88.83 (1,349.35) 

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

(4.98) 88.63 226.46 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 73.51 68.52 157.15 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 68.52 157.15 383.61 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     

      ่        ่     ่  0 83 0 89 1.03 

      ่        ่         ็   ่  0 25 0 33 0.51 

      ่        ่    ะแ          ่  (0 03) 0 44 0.53 

      ่             ู    ้        ่  13 94 12 99 12.94 

 ะ ะ      ็     ้ฉ          26 28 28 

      ่                      จ็ ู    ่  24 65 22 72 24.97 

 ะ ะ                  จ็ ู  ฉ         15 16 15 

      ่                      ื     ่  8 34 8 28 10.77 

 ะ ะ              ฉ          44 44 34 

      ่            จ      ้   ่  18 47 18 51 20.99 

 ะ ะ    ช   ะ    ้     20 20 17 

Cash Cycle      50 52 45 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)     

        ไ    ้          ะ 8 84 13 54 7.30 

        ไ จ                      ะ 6 27 11 04 9.95 

        ไ  ื        ะ (0.03) (0.26) 4.34 

       ่        ่          ไ        ะ (15 41) 121 99 124.20 

        ไ            ะ 4 50 8 84 8.43 

          แ   ู ถื            ะ 7 77 15 10 15.45 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)     

          แ  จ                  ะ 4 32 9 18 9.27 

          แ  จ           ถ          ะ 15 68 26 87 27.59 

                             ่  0 96 1 04 1.10 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)     

      ่      ้   ่  ่      ู ถื        ่  1 08 0 96 0.87 

      ่           ถช   ะ       ้   ่  9 70 14 87 17.34 

    ้          ะ       ้ ่    ไ  ่         ้จ่     ษ     ไ    ่ 
  ื        แ ะ ่    จ    ่   (interest bearing debt to EBITDA 
ratio) 

  ่  4 45 2 65 2.33 

      ่           ถใ    ช   ะ   ะ  ู        ่ 0 33 0 66 1.38 

        จ่                 ะ - - 52.211/ 
          :  1       ่                  จ           จ่  ใ   ู ถื           ่    ษ  ฯ        ะ  ใ     ะแ                                   ไ       ่       ็       ษ  ฯ ใ        ่   
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  ู                ่                    ญ 

1.       ่        ่   (  ่ )  =                          ้            

2.       ่        ่         ็ (  ่ ) = (      แ ะ    ฝ         +           ใ                    +   ู    ้     แ ะ  ๋        )   
    ้            

3.       ่        ่    ะแ        =   ะแ       จ                      ้            ( ฉ    ) 

4.       ่             ู    ้      =    ไ  จ                (  ู    ้      ่      ้    จะ ญู +   ๋              ) ( ฉ    ) 

5.  ะ ะ      ็     ้ฉ     = 365         ่             ู    ้      

6.       ่                      จ็ ู  =                    ู  ฉ     ( ฉ    ) 

7.  ะ ะ                  จ็ ู  ฉ     = 365         ่                      จ็ ู  

8.       ่                      ื  =                        ื  ( ฉ    ) 

9.  ะ ะ              ฉ     = 365                            ื  

10.       ่            จ      ้ = ซื ้  ื             ( จ      ้      +   ๋     จ่        ) ( ฉ    ) 

11.  ะ ะ    ช   ะ    ้ = 365         ่            จ      ้

12. Cash Cycle =  ะ ะ      ็     ้ฉ     +  ะ ะ              ฉ     –  ะ ะ    ช   ะ    ้

13.         ไ    ้    =    ไ    ้               

14.         ไ จ                =    ไ จ                           

15.         ไ   ื   ่    ไ      =    ไ    ไ ่ไ  จ                     ไ      

16.       ่         ่          ไ  =   ะแ       จ                     ไ จ                

17.         ไ       =    ไ            ไ  จ         

18.           แ   ู ถื      =    ไ       ่        ษ  ใ ญ ่   ่      ู ถื           ษ  ใ ญ ่( ฉ    ) 

19.           แ  จ            =    ไ                      ( ฉ    ) 

20.           แ  จ           ถ    = (   ไ       +  ่   ื       )            ถ         ( ฉ    ) 

21.                          =    ไ                     ( ฉ    ) 

22.       ่      ้   ่  ่      ู ถื      =     ้         ่      ู ถื      

23.       ่           ถช   ะ       ้ =    ไ  ่            ้   ษ   ่   ื        แ ะ ่    จ    ่            ้จ่   

24.     ้          ะ       ้ ่    ไ  ่  
       ้จ่     ษ     ไ    ่   ื   
     แ ะ ่    จ    ่   (interest 
bearing debt to EBITDA ratio) 

=     ้     ้           ะ       ้จ่        ไ  ่            ้   ษ   ่   ื        แ ะ ่    จ    ่   

25.       ่           ถช   ะ   ะ
  ู     

=    ไ  ่            ้   ษ    ่  ื       แ ะ ่    จ    ่         ้   ะ ะ   ้        ะ       ้ + 
    ้   ะ ะ           ะ       ้                ใ  1    

26.         จ่            =                ไ       
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัท    บริษัท บบีีจีไอ  จ ากัด (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ           SET 
ช่ือย่อหลักทรัพย์  BBGI 
เลขทะเบียนบริษัท   0107561000129 
กลุ่มอุตสาหกรรม            ผลิตภณัฑชี์วภาพ 
หมวดธุรกิจ  อุตสาหกรรมผลิตภณัฑท์างชีวภาพ 
ประเภทธุรกิจ  ประกอบดว้ยกิจการท่ี บีบีจีไอ ด าเนินการเองไดแ้ก่การเป็น Holding Company และ/หรือ    
                                                        กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ไดแ้ก่ ธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจเอทานอล  
                                                       และธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ชีวภาพ                                                      
ที่ตั้งส านักงานใหญ่  2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง  
                                                        กรุงเทพมหานคร 10260 

     โทรศัพท์                                           0-2335-8899  
     โทรสาร                                             0-2335-8800                
  ทุนจดทะเบยีน         3,615,000,000  บาท (สามพนัหกร้อยสิบห้าลา้นบาทถว้น)  
(ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2565)    แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,446,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบหกลา้นหุ้น)  
                                                         มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2.50 บาท   
ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่า   2,532,000,000 บาท (สองพนัห้าร้อยสามสิบสองลา้นบาทถว้น)  

    แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,012,800,000 หุ้น (หน่ึงพนัสิบสองลา้นแปดแสนหุ้น) 
    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2.50 บาท   

เว็บไซต์                  www.bbgigroup.com 
ส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท  02-335-8823  

    Email:                         bbgi-secretary@bbgigroup.com 

บริษัทย่อย  
ช่ือบริษัท บริษทั  เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000486 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจาก กากน ้าตาล ก าลงัการผลิต 

เอทานอล 450,000 ลิตรต่อวนั 
ทีต่ั้งส านักงาน เลขท่ี 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02-642-6191-9 

ทุนจดทะเบียน 610,000,000 บาท 

http://www.bbgigroup.com/
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บริษัทย่อย  
ช่ือบริษัท บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท 0107561000111 
ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจาก มนัส าปะหลงั                       

ธุรกิจแป้งมนั และพลงังาน ก าลงัการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรตอ่วนั 
ที่ตั้งส านักงาน  96/10-11 หมู่ท่ี 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
ทุนจดทะเบียน 3,914,286,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,914,286,000  บาท 
โครงสร้างการถือหุ้น บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  ถือในสัดส่วน ร้อยละ 12.4                        

(โดยมีกรรมการร่วมกนั) 
 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 610,000,000.00 บาท 
โครงสร้างการถือหุ้น บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  ถือในสัดส่วน ร้อยละ 100 

 (โดยมีกรรมการร่วมกนั) 

บริษัทย่อย  
ช่ือบริษัท บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท 0245559001170 
ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจาก มนัส าปะหลงั ก าลงัการ

ผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวนั 
ที่ตั้งส านักงาน  96/10-11 หมู่ท่ี 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์ 038-090-670 
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้น บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  ถือในสัดส่วน ร้อยละ 85 
      (โดยมีกรรมการร่วมกนั) 

 
บริษัทย่อย  
ช่ือบริษัท บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท 0105551029246 
ประกอบธุรกิจ ผลิต และจ าหน่ายไบโอดีเซล ก าลงัการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวนั 
ที่ตั้งส านักงาน 28 หมูท่ี่ 9 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 
โทรศัพท์ 035-276-500 
ทุนจดทะเบียน 281,500,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้น บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  ถือในสัดส่วน ร้อยละ 70  
     (โดยมีกรรมการร่วมกนั) 
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บริษัทย่อย  
ช่ือบริษัท บริษทั บีบีจีไอ ยทิูลิต้ี แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท 0105563048488 
ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ ไอน ้า และไฟฟ้า 
ที่ตั้งส านักงาน 2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขมุวิท พระโขนงใต ้เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้น บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  ถือในสัดส่วน ร้อยละ 100 
(โดยมีกรรมการร่วมกนั) 

บริษัทย่อย  
ช่ือบริษัท บริษทั วิน อินกรีเดียนส์ จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท 0105563114871 
ประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑชี์วภาพและ

เคมีภณัฑท์ุกประเภท ส่วนผสมท่ีใชส้ าหรับผลิตเคร่ืองส าอางค ์ยา 
เภสัชภณัฑ ์อาหารเสริม สารสกดัต่างๆ 

ที่ตั้งส านักงาน 2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 5 ถนนสุขมุวิท พระโขนงใต ้เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท 
โครงสร้างการถอืหุ้น บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  ถือในสัดส่วน ร้อยละ 51                

(โดยมีกรรมการร่วมกนั) 
รายละเอียดข้อมลูอ้างองิ 

             นายทะเบียนหลักทรัพย์                       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
          อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

       93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร-10400 
                            โทรศพัท ์02-009-9000      โทรสาร 02-009-9991 
 

 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต              บริษัท   เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี    จ ากัด 
 ช่ือผูส้อบบญัชี                    1.   คณุดุษณีย ์    ยิม้สุวรรณ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10235  หรือ 
 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564)                   2.   คุณวยัวฒัน์   กอสมานชยักิจ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333   หรือ 
                       3.   คุณศกัดา         เกาทณัฑท์อง      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628   หรือ 
                                                                       4.    คุณเจริญ   ผูสั้มฤทธ์ิเลิศ       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
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ส่วนท่ี 2 
การก ากบัดูแลกจิการ 

 
6. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัของ บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบริษทัฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยความ
ตระหนักดีว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีคณะกรรมการบริษทัท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและการด าเนินงานให้เป็นท่ี
ยอมรับและท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ประสบความส าเร็จ และในขณะเดียวกนั เป็นองคก์รท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงจะช่วยสร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างย ัง่ยืนและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีมีการพฒันาและการบริหารจดัการท่ีดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งยึดมัน่ คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ และโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดท าเป็น “นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี” ให้ กรรมการ/ กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคน ปฏิบติัให้ถูกตอ้งและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนอย่างเคร่งครัด ตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. / ขอ้บงัคบับริษทัฯ / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนรวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัดูแลและพฒันาบริษทัฯ และมุ่งสร้างผลประกอบการท่ีดี ท าให้บริษทัฯ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพ
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งร่วมกนัสร้างบริษทัฯ ให้เป็นองค์กรท่ีท าประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชัน่  
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีหลกัปฏิบติั 8 ประการ 
ดงัน้ี   
หลกัปฏิบติั 1 :  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ 
อยา่งย ัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลกัปฏิบติั 2 : ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลกัปฏิบติั 3 :  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)   
หลกัปฏิบติั 4 :  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลกัปฏิบติั 5 : ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) 
หลกัปฏิบติั 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management  
and Internal Control) 
หลกัปฏิบติั 7 :  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลกัปฏิบติั 8 : สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

1.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าท่ีต้องก ากับดูแลให้องค์กร มีการ
บริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 
(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 

และเป้าหมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

1.2  ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล (Governance Outcome) 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้ 
(1) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) 
(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Ethical and Responsible Business)   
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Good Corporate Citizenship) 
(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (Corporate Resilience) 
แนวปฏิบติั 
1.2.1 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการควรค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 
1.2.2  คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการควร

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ  
1.2.3  คณะกรรมการควรจดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการ

ด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ นโยบายบรรษทัภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นตน้ 
1.2.4  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอ้ือ

ให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบติัและทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจ า  

1.3  คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และ
ซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และต้องดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
แนวปฏิบติั 
1.3.1  ในการพิจารณาว่า กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ

องค์กรแลว้หรือไม่นั้น อย่างน้อยตอ้งพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น มาตรา 
89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

1.3.2  คณะกรรมการตอ้งดูแลให้บริษทัมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว่้า การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมติัการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั (เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยัส าคญัการท ารายการกบับุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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1.4  คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
แนวปฏิบติั 
1.4.1  คณะกรรมการควรจดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Charter) ท่ีระบุหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบตัร
ดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละคร้ัง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 

1.4.2  คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีของตน และมอบหมายอ านาจการจดัการกิจการให้แก่ฝ่ายจดัการซ่ึงควรบนัทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปล้ืองหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการยงัควรติดตามดูแลฝ่ายจดัการให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

(1) เร่ืองท่ีควรดูแลให้มีการด าเนินการ เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัให้มีการด าเนินการ
อยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 
ก. การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) เร่ืองท่ีด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการพิจารณาร่วมกนั  โดยฝ่ายจดัการเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ
และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นระยะ ๆ ตามท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 
ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 
ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรัพยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร

จดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ 

 
(3) เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลระดับนโยบาย โดย

มอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและฝ่ายจดัการเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการด าเนินการ ประกอบดว้ย 
ก. การจัดการ (Execution) ให้ เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนุมัติแล้ว 

(คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจดัการรับผิดชอบการตดัสินใจด าเนินงาน การจดัซ้ือจดัจา้ง การรับ
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บุคลากรเข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดไว ้ และติดตามดูผล โดยไม่แทรกแซงการ
ตดัสินใจ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น) 

ข. เร่ืองท่ีขอ้ก าหนดห้ามไว ้เช่น การอนุมติัรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation) 

2.1  คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพ่ือความยั่งยืนโดย 
เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ังกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 
แนวปฏิบติั 

2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั (Objectives) ท่ีชดัเจนเหมาะสม สามารถ
ใช้เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรขบัเคล่ือนไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยอาจจดัท าเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision and Values) หรือวตัถุประสงค์และ
หลกัการ (Principals and Purposes) หรืออื่น ๆ ในท านองเดียวกนั  

2.1.2  ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการควรก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ท่ีสามารถสร้าง
คุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดยพิจารณาถึง 
(1) สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม  
(2)  ความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(3)  ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ 

ส่ิงท่ีคณะกรรมการอาจพิจารณา เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั  ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) ขององค์กร เช่น  กิจการตั้งขึ้นมาเพ่ืออะไร กิจการต้องการตอบสนองลูกค้าหลักกลุ่มใด กิจการ 
จะสามารถท าก าไร หรือแข่งขนั ด้วยการสร้างคุณค่าให้กิจการและลูกค้าในเร่ืองใด (Value Proposition) กิจการจะ
สามารถด ารงอยูใ่นระยะยาว ภายใตปั้จจยัทั้งโอกาสและความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกิจการและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งไร  

2.1.3 ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการ
กระท า (Accountability) ความเท่ียงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration 
of Social and Environmental Responsibilities) เป็นตน้ 

2.1.4  คณะกรรมการควรส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการ
ตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2.2  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ าปี
ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย 
แนวปฏิบติั 

2.2.1  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการจดัท ากลยทุธ์และแผนประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
กิจการ โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละสนบัสนุนให้
มีการจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์
และแผนงานประจ าปี ไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวขึ้น และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 
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2.2.2  ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความ
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของกิจการโดยควรมีกลไกท่ีท าให้เขา้ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริง 
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียกบักิจการไว้

ชดัเจน เพื่อให้กิจการสามารถเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลประเด็นหรือความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงมากท่ีสุด 

(2) ระบุผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งท่ีเป็นตวับุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
องคก์ร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล 
เป็นตน้ 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวิเคราะห์และจดัประเด็นดงักล่าวตามความส าคญั
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี เพ่ือเลือกเร่ืองส าคญัท่ีจะเป็นการสร้างคุณค่า
ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียมาด าเนินการให้เกิดผล 

2.2.3  ในการก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยู่
บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.4  เป้าหมายท่ีก าหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการควรก าหนด
เป้าหมายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากน้ี ควรตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายท่ีอาจน าไปสู่การ
ประพฤติท่ีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) 

2.2.5  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทั้งองคก์ร 
2.2.6  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและติดตามการ

ด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัให้มีผูท้  าหนา้ท่ีรับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน  

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
3.1  คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน

กรรมการที่เป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ 
แนวปฏิบติั 
3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย ทั้ งในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยจดัท าตารางองคป์ระกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
จะไดค้ณะกรรมการบริษทัโดยรวมท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
เสียได ้รวมทั้งตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ี
บริษทัด าเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีจ านวน
กรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัขนาด ประเภทและ ความซบัซอ้นของธุรกิจ 

3.1.3  คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุล
กนัอยา่งเหมาะสม โดย 
ก. ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 
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ข. มีจ านวนและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกับคณะกรรมการ
บริษทัทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

3.1.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย และข้อมูล
กรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น ในแบบ56-1 One Report และ บน Website ของบริษทัฯ 

3.2  คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพนิิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 
แนวปฏิบติั 
3.2.1  ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2. ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่าง กัน 

คณะกรรมการควรก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ให้ชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากัด ควรแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3.2.3  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) การก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจไดว่้า การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและ 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ และมีมาตรการท่ีดูแลให้เร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนั

อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลพินิจท่ีรอบคอบ และให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
(5) การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
3.2.4 ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน 

เช่น ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั ประธานกรรมการ 
ไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ั ดการใหญ่เป็นบุคคล 
ในครอบครัวเดียวกนั หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างาน หรือไดรั้บมอบหมาย
ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบดา้นการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ โดยพิจารณา 
(1) องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึง หรือ 
(2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

3.2.5  คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
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3.2.6  เพื่อให้เร่ืองส าคญัไดรั้บการพิจารณาในรายละเอียดอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ยอ่ย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ
ต่อไป  

3.2.7  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวนคร้ัง 
ของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

3.3  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการ
ท่ีมีคุณสมบตัิสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 
แนวปฏิบติั 
3.3.1  คณะกรรมการควรจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงจ านวนกรรมการอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.3.2  คณะกรรมการสรรหาควรจดัให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ไดก้รรมการท่ีมี

คุณสมบติัท่ีจะท าให้คณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวติัของ
บุคคลดังกล่าวและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้ งกรรมการ 
นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมี
การสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ควรค านึงถึงผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

3.3.4  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลของท่ี
ปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.4  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมี  
ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
แนวปฏิบติั 
3.4.1  คณะกรรมการควรจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจ านวนกรรมการอย่างน้อยก่ึงหน่ึงควรเป็นกรรมการ

อิสระ เพือ่ท าหนา้ท่ีพิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน 
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภ าระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
กรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเพ่ิมขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย ทั้งน้ี อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม  

3.4.3  ผูถื้อหุ้นต้องเป็นผูอ้นุมัติโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดย
คณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้ งค่าตอบแทนในอัตราคงท่ี (เช่น 
ค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษทั (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยง
กบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะส้ัน 

3.4.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนดว้ย ทั้งน้ี จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผยควร
รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
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3.4.5  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผย
ขอ้มูลของท่ีปรึกษานั้นไวใ้นแบบ56-1 One Report รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.5  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
แนวปฏิบติั 
3.5.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มัน่ใจว่า มีกลไกสนบัสนุนให้กรรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตน 
3.5.2  คณะกรรมการควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ

ท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษทั และเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
บริษทัไดอ้ย่างเพียงพอ ควรก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทั แต่รวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี เน่ืองจากประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอาจลดลง หากจ านวนบริษทัท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไป และควรให้
มีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าว 

3.5.3  คณะกรรมการควรจดัให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นท่ีรับทราบ 
3.5.4  ในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอื่นท่ีมี

ความขดัแยง้ หรือสามารถใช้โอกาสหรือขอ้มูลของบริษทัเพ่ือประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า 
บริษทัมีมาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

3.5.5  กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดั
ให้มีขึ้นในรอบปี  

3.6  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่
บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมท้ังบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนมีความ
เข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

แนวปฏิบติั  
3.6.1  คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึง 

(1) ระดบัการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมในบริษทัย่อย โดยให้ก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงโดยทัว่ไปควรให้คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้ง เวน้แต่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัขนาดเลก็ท่ีเป็น 
Operating Arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่เป็นผูแ้ต่งตั้งก็ได ้ 

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัตามขอ้ (1) และให้ตวัแทนของ
บริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผูร่้วมลงทุนอื่น 
คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้ตวัแทนท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัย่อย และให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการท ารายการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การท ารายการอื่นท่ีส าคญั การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

3.6.2  หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยัส าคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมมีนยัส าคญัต่อบริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการ
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ควรดูแลให้มีการจดัท า Shareholders’ Agreement หรือขอ้ตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหาร
จดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
จดัท างบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

3.7  คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการ
รายบุคคล โดยผลประเมนิควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วย 
แนวปฏิบติั 
3.7.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการ

ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัผล
ปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

3.7.2  ในการประเมินผลการปฏิบติังาน ควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยตอ้งเป็นวิธีการประเมินดว้ย
ตนเอง (Self-Evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว ้(Cross Evaluation) ร่วมด้วยก็ได ้
รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานแบบ56-1 One Report 

3.7.3  คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นใน 
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นแบบ56-1 
One Report 

3.7.4  ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน าไปใชป้ระกอบพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

3.8  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ
และความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

แนวปฏิบติั 

3.8.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน าและมีข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั  วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร 
ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ  

3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ าเป็นอยา่งต่อเน่ือง 
3.8.3  คณะกรรมการควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
3.8.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานแบบ56-1  

One Report 

3.9  คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น และ 
มีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบติั 
3.9.1  คณะกรรมการควรจดัให้มีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพือ่ให้กรรมการ

สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
3.9.2  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้ เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ไดมี้
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การประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ี
ไม่ไดมี้การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และทนัการณ์ 

3.9.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
3.9.5  คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาส
รู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

3.9.6  คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 
เลขานุการบริษัท หรือผู ้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น  
คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษทั 

3.9.7  คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร(NED) มีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองไดต้ามความ
จ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และ ควรแจง้ให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

3.9.8  คณะกรรมการควรก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสม ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุม
คณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานแบบ
56-1 One Report และบน Website ของบริษทัฯ 

3.9.9  เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
และในกรณีท่ีมีหลกัสูตรรับรอง (Certified Programme) เลขานุการบริษทัควรเขา้รับการอบรมหลกัสูตรดงักล่าวดว้ย 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

4.1  คณะกรรมการควรด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อ การขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบติั 
4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
4.1.2  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง และให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4.1.3  คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง
ไดรั้บการอบรมและพฒันา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
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4.1.4  คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอื่นของประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างชัดเจน  ทั้งประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวน
บริษทัที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได ้ 

4.2  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบติั 
4.2.1 คณะกรรมการควรก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบั ปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 
(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะส้ัน เช่น โบนัส 

และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 
(2) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถึงปัจจยั เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากบั

ระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 
(3) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการส่ือสารให้เป็นท่ีรับทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารควรมีบทบาทเก่ียวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  โดยเกณฑ ์

การประเมินผลงานควรจูงใจให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยส่ือสารให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการล่วงหนา้ 

(2) ประเมินผลงานประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปี หรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส่ื้อสารผลการ
พิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพฒันาให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

(3) อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และควรพิจารณาผล
ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่น ๆ 
ประกอบดว้ย 

4.2.3  คณะกรรมการควรเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประเมินผูบ้ริหารระดับสูงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว 

4.2.4  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับทั้งองคก์ร 

4.3  คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ  
แนวปฏิบติั 
4.3.1  คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลงภายในกิจการ

ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ านาจใน
การควบคุมการบริหารจดัการกิจการ 

4.3.2  คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ เช่น  
การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 
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4.3.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

4.4  คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
แนวปฏิบติั 
4.4.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์ร พนกังานในทุก

ระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ี เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรท่ี มี
ความสามารถขององคก์รไว ้ 

4.4.2  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืนเพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมอย่างเพียงพอ
ส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนบัสนุนให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน การเลือกนโยบาย
การลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเส่ียง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบLlife Path 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) 
5.1  คณะกรรมการควรให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์

ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
แนวปฏิบติั 
5.1.1  คณะกรรมการควรให้ความส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม และดูแลให้ฝ่ายจดัการน าไป

เป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตามผลการด าเนินงาน 
5.1.2  คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ 
การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทั้งการร่วมมือกบัคู่คา้ 

5.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน
แผนการด าเนินการ (Operation Plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบติั 

5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกท่ีท าให้มัน่ใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายหลกัท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยืน โดยอาจจดัท านโยบายหรือแนวปฏิบติั ซ่ึงอยา่งนอ้ยควรครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติัต่อ
พนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืน 
ๆ ท่ีเป็นธรรม  การจัดสวสัดิการท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ รวมถึง
เปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสุขภาพ ความ
ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินคา้และบริการ การ
ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ือการพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์



172 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
        บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  
 

และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ 
ใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผิดของลูกคา้ 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและเง่ือนไขสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ไดม้าตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่คา้
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกนัอยา่งย ัง่ยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัความคืบหนา้และความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษทัจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังาน (ส าหรับการผลิต ขนส่งหรือใน
ส านักงาน) การใช้น ้ า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เป็นตน้ 

(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดให้
บริษทัมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ต่อสาธารณะ โดยอาจเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงสนับสนุนให้บริษทัอ่ืน ๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการ
ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดว้ย 

5.3  คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่าง
ยั่งยืน 

แนวปฏิบติั 
5.3.1  คณะกรรมการควรตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้รวมทั้งตระหนกัว่าการใชท้รัพยากรแต่ละประเภทมี

ผลกระทบต่อกนัและกนั 
5.3.2  คณะกรรมการควรตระหนกัว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ท่ีต่างกนั ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัดว้ย 

ดงันั้น ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค านึงถึงผลกระทบและความคุม้ค่าท่ีจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยงัคง
อยูบ่นพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน  

5.3.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการมี การทบทวน 
พฒันา ดูแล การใชท้รัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
ภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยทรัพยากรท่ีกิจการควรค านึงถึงควรมีอย่างน้อย  6 ประเภท ไดแ้ก่ การเงิน (Financial 
Capital) การผลิต (Manufactured Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและ
ความสัมพนัธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital) 
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5.4  คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การ
บริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ   

แนวปฏิบติั 
5.4.1  คณะกรรมการควรจดัให้มีนโยบายในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุม

ถึงการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจดัสรร
ทรัพยากรไดเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไว ้

5.4.2  คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถึง การบริหารและจัดการความเส่ียง  
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

5.4.3  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยประเด็นใน
นโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร  จะต้องครอบคลุมเร่ืองต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กิจการไดท้  าตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) กิจการมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ

น่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใชข้องขอ้มูล (Availability) รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นทาง
มิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   

(3) กิจการไดพ้ิจารณาความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงดงักล่าว 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการ
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) และการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

(4) กิจการไดพ้ิจารณาการจดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยั
ในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผน
กลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณ  และทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (Business Model)  เป็นตน้ 
 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  (Strengthen Effective Risk Management  
and Internal Control) 

6.1  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

แนวปฏิบติั 

6.1.1  คณะกรรมการควรเขา้ใจความเส่ียงท่ีส าคญัของกิจการ และอนุมติัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
6.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ 

และความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกิจการส าหรับเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนใน
องคก์รให้เป็นทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า และดูแลให้มี
การทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า เช่น ปีละ 1 คร้ัง  
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6.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัฯมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลให้
บริษทัฯไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี ความเส่ียงหลกัท่ีคณะกรรมการบริษทัจะให้ความส าคญัแบ่ง
ออกเป็น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเส่ียงด้าน
การเงิน (Financial Risk) และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4  คณะกรรมการควรดูแลให้มัน่ใจว่า บริษทัฯไดมี้การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดขึ้นของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้
เพื่อจดัล าดบัความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม เช่น การยอมรับความเส่ียง (Take) การลดหรือการควบคุม
ความเส่ียง (Treat) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) และการถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) 

6.1.5  คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกลั่นกรอง ข้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา ตามท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ  

6.1.6  พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานหรือหน่วยงานควบคุมภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเพียงพอของการปฏิบัติงาน ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและบัญชี 
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และให้คณะท างานควบคุมภายในรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1.7 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 
6.1.8  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศ

และในระดบัสากล  
6.1.9  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยหรือกิจการอื่นท่ีบริษทัฯไปลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.8 ดว้ย   

6.2  คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
แนวปฏิบติั 
6.2.1  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน ซ่ึงทุกคนตอ้งเป็นกรรมการ

อิสระ และมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2  คณะกรรมการควรก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยควรมีหน้าท่ีอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี  
(1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น (Accuracy and Completeness) 
(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
(3) สอบทานให้กิจการปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

(5) พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 
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(7) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

6.2.3  คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัฯจดัให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น เอ้ืออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้
ขอ้มูล การไดห้ารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอืน่ใดมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4  คณะกรรมการควรจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
เปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นแบบ56-1 One Report 

6.2.5  คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ใน                   
แบบ56-1 One Report 

6.3  คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับ ฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และ             
การท าธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพนัธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯในลักษณะที่ไม่สมควร 
แนวปฏิบติั 
6.3.1  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการก าหนดนโยบายและ               

วิธีปฏิบัติในการรักษาความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(Availability) รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(Market Sensitive Information) นอกจากน้ี 
คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

6.3.2  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบติั เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูล ตามท่ี
กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระงดเวน้จากการมี
ส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น  

6.4  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏบิัตด้ิานการต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีชัดเจน และส่ือสารในทุกระดับของ
องค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง  
แนวปฏิบติั 

คณะกรรมการควรจดัให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง  
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6.5  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 
แนวปฏิบติั 
6.5.1  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แกไ้ขปัญหา  รายงาน)  

ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และดูแลให้มีการจดัช่องทางเพื่อการรับขอ้ร้องเรียนท่ีมีความสะดวกและมีมากกว่าหน่ึง
ช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไวใ้น Website หรือแบบ 56-1 One Report  

6.5.2  คณะกรรมการควรดูแลให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนในกรณีท่ีมีการช้ีเบาะแส โดยควรก าหนดให้มีช่องทางในการ
แจง้เบาะแสผ่านทาง Website ของกิจการ หรือผ่านกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของกิจการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ  

6.5.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจริต 
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
7.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ถูกต้อง 

เพยีงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
แนวปฏิบติั 
7.1.1  คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดสายงาน
บญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการควรค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในกรณี ท่ีเป็นรายงานทาง
การเงิน ควรพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีดว้ย   
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน

รวมทั้งขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการส่ือสารในช่องทางอ่ืน ๆ (ถา้มี)   
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทัฯ  

7.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน แบบ56-1 One Report ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด สามารถสะทอ้นฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมทั้งจะสนบัสนุนให้บริษทัจดัท าค าอธิบาย 
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกบัฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษทัฯในแต่ละไตรมาสไดดี้ย่ิงขึ้น นอกจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

7.1.4  ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้
การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถื้อหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเน่ือง
กบั Shareholders’ Agreement ของกลุ่มตน  
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7.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้    

แนวปฏิบติั 

7.2.1  คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็วหากเร่ิมมี
สัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ี  

7.2.2  ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการควรมัน่ใจไดว่้า 
การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถใน
การช าระหน้ี 

7.3  ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการ
แก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี ้ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
แนวปฏิบติั 
7.3.1 ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ี หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการควรติดตามอย่างใกลชิ้ด 

และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล   
7.3.2  คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ซ่ึงรวมถึงเจา้หน้ี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหาโดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 
7.3.3  คณะกรรมการควรมัน่ใจไดว่้า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทัไม่ว่าจะดว้ยวิธีการ

ใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
ตวัอยา่งสัญญาณบ่งช้ี  

(1) ภาวะขาดทุนต่อเน่ือง 
(2) กระแสเงินสดต ่า 
(3) ขอ้มูลทางการเงินไม่ครบถว้น   
(4) ขาดระบบบญัชีท่ีเหมาะสม 
(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ  
(6) ไม่มีแผนธุรกิจ 
(7) ส่วนหน้ีสินท่ีเพ่ิมขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย ์
(8) มีปัญหาในการระบายสินคา้คงคลงัและการเก็บหน้ี   

7.4  คณะกรรมการควรพจิารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
แนวปฏิบติั 
7.4.1  คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

นโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ การปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม 
และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรั้บ
การยอมรับในประเทศ หรือในระดบัสากล ทั้งน้ี อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น แบบ56-1 One Report หรืออาจจดัท า
เป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

7.4.2  คณะกรรมการควรดูแลให้ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการ
อยา่งย ัง่ยืน 
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7.5  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารกับ 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา  

แนวปฏิบติั 
7.5.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการส่ือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure 

Policy) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
ทนัเวลา ใชช่้องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบั และขอ้มูลท่ีมีต่อผลต่อราคาหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีการส่ือสารให้เขา้ใจ
ตรงกนัทั้งองคก์รในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว   

7.5.2  คณะกรรมการควรจดัให้มีการก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบการให้ขอ้มูลกบับุคคลภายนอก โดยควรเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมกบั
การปฏิบติัหน้าท่ี เขา้ใจธุรกิจของบริษทั รวมทั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยม และสามารถส่ือสารกบัตลาดทุนได้
เป็นอยา่งดี เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และผูจ้ดัการฝ่ายนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

7.5.3  คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์ เช่น การจดัให้มีหลกั
ปฏิบติัในการให้ขอ้มูล นโยบายการจดัการขอ้มูลท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์รวมทั้งก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของนกัลงทุนสัมพนัธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

7.6  คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
แนวปฏิบติั 
7.6.1  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น Website ของ
บริษทั โดยจะกระท าอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั  

  ตวัอยา่งขอ้มูลขั้นต ่าท่ีกิจการควรเปิดเผยบน Website เช่น 
(1) วิสัยทศัน์และค่านิยมของบริษทัฯ 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปีก่อนหนา้ 
(5) แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 One Report ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ท่ีสามารถให้   ดาวน์โหลดได ้
(6) ขอ้มูล หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัฯน าเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่าง ๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม 
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/vehicles 

(SPEs/SPVs) 
(9) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและ

มีสิทธิออกเสียง 
(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(11) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น 
(12) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ  
(13) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ นโยบายการก ากบัดูแล 
       และจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
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(14) กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและบรรษทัภิบาล  

(15) จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
(16) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เลขานุการบริษทั เช่น 

   ช่ือบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์
หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
8.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัทฯ 

แนวปฏิบติั 
8.1.1  คณะกรรมการควรดูแลให้เร่ืองส าคญั ทั้งประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมาย และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการ ไดผ้่านการพิจารณา และ/หรือการอนุมติัของผูถื้อหุ้น โดยเร่ืองส าคญัดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุมผูถื้อหุ้น  

8.1.2  คณะกรรมการควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้น เช่น  
(1) การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธ
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ 

(2) หลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะ
ดูแลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ 

8.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น 
8.1.4  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเ ก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน Website ของ

บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุม  
8.1.5  คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า 

และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น Website ของบริษทัฯดว้ย 
8.1.6  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจะจดัท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย 

โดยรายละเอียดในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นจะประกอบดว้ย  
(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนุมติั รวมทั้งแบ่งเป็นเร่ือง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระท่ี

เก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ และการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ  
(3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมท่ีเสนอ ซ่ึงรวมถึง 

ก. วาระอนุมติัจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผล 
       และขอ้มูลประกอบ ในกรณีท่ีเสนอให้งดจ่ายปันผลจะให้เหตุผลและขอ้มูลประกอบเช่นกนั 
ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุช่ือ อายุ ประวติัการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษทัจดทะเบียน  และบริษทั

ทัว่ไปท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ และในกรณีท่ีเป็น
การช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง ให้ระบุขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมปีท่ีผ่านมา และวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
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ค. วาระอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละ
ต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

ง. วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี – ช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัที่สังกดั ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของ 
      ผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่น  

(4) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอ่ืน ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสียง สิทธิของ

หุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 
เอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 
เป็นตน้ 

8.2  คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

แนวปฏิบติั 

8.2.1  คณะกรรมการควรก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น 
ช่วงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทางเป็นตน้ 

8.2.2  คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุม หรือสร้างภาระให้ผูถื้อหุ้นจนเกิน
ควร เช่น ไม่ควรก าหนดให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งน าเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้น
แนวทางปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2.3  คณะกรรมการควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 

8.2.4  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอยา่งเหมาะสม และ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ได ้ 

8.2.5  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะผูถื้อหุ้นไม่ควร
สนบัสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลา
ในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

8.2.6  กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
8.2.7  ก่อนเร่ิมการประชุม ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บทราบจ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้น            

ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียง 
8.2.8  ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมจะจดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการ

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ  
8.2.9  คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็ นอิสระ 

เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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8.3  คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุม และการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
แนวปฏิบติั 
8.3.1  คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัฯเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไป ผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษทัฯ 
8.3.2  คณะกรรมการควรดูแลให้การจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั 

นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
8.3.3   คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไดบ้นัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการประชุม 
(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)ของแต่ละวาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ – นามสกุลของผูถ้าม และผูต้อบ ตามเหมาะสม 

 
7. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกิจการ 
       ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยก าหนดเป้าหมายของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวด้งัน้ี 
มุ่งเน้นให้การด าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้
ความส าคญัต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ท่ีครอบคลุมทุกด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอนัจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ ผูถื้อหุ้นและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การรณรงค์ส่งเสริมความส าคญัของการปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการอย่างจริงจงั โดยมีการจดัอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ นโยบายและความรู้เก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัฯ ผ่านรายงานแบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์บริษทัฯ ท่ี https://www.bbgigroup.com/storage/cg/cg-policy/cg-
policy-th.pdf เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนในองคก์ร และเป็นการเผยแพร่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายภายนอกให้รับทราบปฏิบติัตามและไดเ้ปิดเผยมาตรการหากมีการฝ่าฝืนเช่นกนั  คณะกรรมการบริษทัได้
มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการในองค์กร ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560  
(CG Code2017) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังโดยผ่านการน าเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแลบรรษทัภิบาล เพื่อปรับปรุงนโยบายฯ  
ให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และสามารถน าไปปรับใชไ้ดท้ัว่ทั้งองคก์รครอบคลุมถึงบริษทัยอ่ย รวมถึง
ให้มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางของส านกังานก.ล.ต และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานการก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงถือ
เป็นการยกระดบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษทัจดทะเบียนท่ีไดน้ ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั
ฯ ตลอดจนขอ้มูลสรุปเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัท่ียงัด าเนินการไม่ไดส้ าหรับบริษทัฯพร้อมทั้งเหตุผลและมาตรการทดแทน โดยไดบ้นัทึกไวเ้ป็น
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจตามวิสัยทศัน์ของบริษทัฯท่ีจะเติบโตไปพร้อมสังคมท่ีดี 
โดยคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการ
ก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า รวมถึงมีการเปิดเผยการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวโดยเปิดเผยไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ขอ้ยอ่ย  “จรรยาบรรณ”  
https://www.bbgigroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy 

 

https://www.bbgigroup.com/storage/cg/cg-policy/cg-policy-th.pdf
https://www.bbgigroup.com/storage/cg/cg-policy/cg-policy-th.pdf
https://www.bbgigroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการบริษทั กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ไดท้  าการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี โดยได้

แสดงความคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ และได้น าผลการประเมินมาพฒันาการปฏิบัติหน้า ท่ีของคณะกรรมการ 

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report  

8  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ 

8.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

          บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)      

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
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คณะผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กร 
คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามค านิยามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 17/2551 

เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกขายหลกัทรัพย ์(ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

2. นางสุทธิดา สุขะนินทร์       รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชีองคก์ร (CFO) 

3. นายสกุลรัตน์ ศิริพนัธ์โนน  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏิบติัการ 

4. นางสาวกิตติมา วงศแ์สน  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและการพาณิชย ์

5. นายสุพงศ ์ พงศป์ริตร                             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานยทุธศาสตร์องคก์รและสนบัสนุนธุรกิจ 

6. นายธรรมนูญ วิริยะเชษฐ์กุล ผูจ้ดัการอาวุโสบญัชีองคก์ร 

7. นายเอกรัฐ สุเมธิรกุล ผูจ้ดัการอาวุโสการเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ ์

 
  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการนั้น บริษทัฯ จะให้ความส าคญักบับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติัการท างานท่ีดี และมี

ภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ยา่งเพียงพอ อนัเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทัฯ นอกจากน้ี ยงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 

และจดัท าตารางความรู้ความช านาญ (Board Skills Matrix) เพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาโดยพิจารณาจากทกัษะ

จ าเป็นท่ียงัขาด รวมถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั

ฯ และอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เป็นส่วนประกอบใน 

การสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น 

8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

1.    โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนรวม 11 ท่าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร  7 ท่าน 

กรรมการท่ีไม่ไดม้าจากฝ่ายบริหาร 4 ท่าน ซ่ึงมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต.ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์มีประวติัการท าางานท่ีโปร่งใส  
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีความหลากหลายวิชาชีพ และ  มีประสบการณ์  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
อาทิ ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นวางแผนกลยุทธ์ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยมิไดมี้การกีด
กนัทางเพศแต่อยา่งใด  

1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีแสดงรายละเอียดไวใ้น  “การสรรหากรรมการ และ ผูบ้ริหาร”  
ของบริษทัฯไดแ้ก่ 
          1) คณะกรรมการตรวจสอบ                    2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
           3) คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน    4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 
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1.3   ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นคนคนเดียวกนั 
1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าด้านข้อมูลเก่ียวกับบริษัท กฎหมายและ            

กฎเกณฑต์่างๆท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการประสานงาน
ให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการและจดัปฐมนิเทศน์เก่ียวกบับริษทัฯให้กรรมการใหม่หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของ
เลขานุการบริษทัเปิดเผยรายละเอียดไวใ้น แบบ 56-1 One Report 

1.5    คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนบัสนุน ให้ กรรมการ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ผูบ้ริหารระดบัสูงให้ไดพ้ฒันา 

    และอบรมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

1.6 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีก าหนดการประชุมรายไตรมาส และไดแ้จง้เป็นก าหนดการล่วงหนา้แก่กรรมการ

ทุกท่านทั้งปีโดยส านักเลขานุการบริษทั ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหนา้ 7  วนัท าการและก าหนดให้จ านวนองคป์ระชุมคณะกรรมการมีขั้นต ่า เพ่ือคณะกรรมการจะลง

มติในท่ีประชุมแต่ละคร้ังตอ้งมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดโดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัมี 

การประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง และการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร  (Non-Executive Director - NED)  1 คร้ัง     

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบนัทึกรายงาน

การประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั  เพื่อให้กรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ตรวจสอบได ้นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงยงัเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพื่อใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่าง ๆ  

อีกดว้ยประธานกรรมการบริษทั ร่วมกบักรรมการอิสระ 1ท่าน  เป็นผูพ้ิจารณาเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการ

ทุกท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม  

 

1) คณะกรรมการบริษัท 

การคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ

ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 และตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 1. บริษัทฯมีคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น 

ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ไดแ้ละกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรผูเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

2.   การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

     (ก)  ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุน้ 1 หุ้นท่ีตนถืออยู ่

     (ข)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดใ้นกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล  

            หลายคน เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  (ค) บคุคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะ 

พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัราถา้จ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
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ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออกก่อน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

              4. นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 (ก) ตาย (ข) ลาออก (ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 หรือตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้พน้จากต าแหน่ง (จ) ศาลมีค าส่ังให้ออกจากต าแหน่ง 

        5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออก พร้อมช้ีแจงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นและสมควรการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั  

 6. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจเ ลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีย ัง
เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการ ตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 7.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือ 
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8.  จ านวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯไดน้ั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ ประทบัตราส าคญั 

ของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั บริษทัฯได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นายพิชยั ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ รองประธานกรรมการบริษทั 

3. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล/ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายชยัวฒัน์ โควาวิสารัช กรรมการ/ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

5. นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล/ 
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

6. นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการ/กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

7. นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 

8. รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ดร.ฐิตาภา สมิตินนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

10. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ /กรรมการกลัน่กรองการลงทุน/ 
กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

11. นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

                                           โดยมี นายสุพงศ ์ พงศป์ริตร*          เป็นผูด้  ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั 
            หมายเหตุ: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2564 ไดม้ีมติแตง่ตั้งนายสุพงศ ์ พงศป์ริตร* แทน นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศโ์ดยให้มีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
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   กรรมการผู้มีอ านาจลงนามลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุณหวชิร หรือ นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ หรือ นายชัยวฒัน์ โควาวิสารัช หรือ  

นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ หรือ นายชลชั ชินธรรมมิตร์ หรือ นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์

รวมเป็น 2 คน และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขต อ านาจอนุมัต ิหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบ ของ คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดในกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และให้มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 

1. บริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษทัฯ และการก ากบัดูแลการด าเนินการของบริษทัยอ่ย ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น 
(Accountability to Shareholders) 

2. ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการโดยค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จดัท าแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
และแผนงานประจ าปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยค านึงถึงปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

3. ก าหนดและก ากบัให้มีการส่ือสารแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจ าปี วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัให้พนกังานรับทราบ  
และเขา้ใจโดยทัว่ถึง 

4. เป็นผูน้ าองค์กรในการบริหารกิจการโดยก าหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
รวมถึงน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้จดัสรรทรัพยากรส าคญัเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ให้บรรลุวตัถุประสงค ์
และแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 

5. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายหลัก และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และก ากับควบคุมดูแล (Monitoring and 
Supervision) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ฝ่า ย
จดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างย ัง่ยืน รวมถึงน า
นวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชจ้ดัสรรทรัพยากรส าคญั เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

6. ดูแลให้บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
(Succession Plan) 

7. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ตลอดเวลาและตระหนกัถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งของ
บริษทัฯ โดยก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเร่ืองท่ีส าคญัอื่น ๆ ของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง เพ่ือให้การด าเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

8. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการน าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนด าเนินงาน (Operational Plan) รวมถึงประเมินผลการด าเนินงาน 
และก ากบัดูแลบริษทัในกลุ่ม โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนเร่ืองท่ีส าคญัอื่น  ๆ ให้คณะกรรมการ
บริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกเดือน 

9. บริหารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างย ัง่ยืนซ่ึงครอบคลุมถึงผลประกอบการท่ีดี สร้างคุณค่าระยะยาว (Creating Value with 
Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Ethical and Responsible Business) 
และเป็นประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Good Corporate Citizen) รวมถึงสามารถปรับตวัไดภ้ายใตก้าร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Resilience) 
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10. ดูแลให้กรรมการทุกคนและพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวงั (Duty of Care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองค์กร 
(Duty of Loyalty) รวมถึงตดัสินใจและท ารายการโดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

11. กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกล
ยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะ
คดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของ 
ผูถื้อหุ้นทุกราย  

12. ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึง นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการ และพนกังาน รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

13. ดูแลให้มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ในจริยธรรม รวมถึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเร่ืองขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

14. จดัให้มีระบบทางบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ท่ีมีประสิทธิผลและเช่ือถือได ้

15. มีบทบาทส าคญัในการด าเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง โดยจัดให้มีแนวทางและ
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

16. จดัให้มีการสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อย่าง
เหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและเห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินและโครงสร้างค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

17. จดัให้มีการก าหนดค่าตอบแทนบุคลากรท่ีเหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการท างาน และสูงกว่าหรือเทียบเคียงกบัท่ีปฏิบติักนัใน
อุตสาหกรรม และเช่ือมโยงกบัผลปฏิบติังานในรูปของดชันีวดัผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยมีค่าตอบแทนระยะส้ัน
คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนสัรวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซ่ึงพิจารณาอนุมติัแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option 
Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นตน้ 

18. แต่งตั้งเลขานุการบริษทั (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ
กฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษทั เอกสาร
ส าคญัและกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษทั อีกทั้งเปิดเผย
คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซต์ 

19. รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของ
องคก์รทั้งในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

20. ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการรายบุคคล เพื่อ  
การพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 

21. รายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า
ทุกเดือนตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ 
ทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

- ตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง1 มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 
1 บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลักษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1) บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนัน้เป็นนิติบุคคลใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 
(2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (1) 
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- ตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งถือหุ้นในบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
22. เก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้จากการปฏิบติัหน้าท่ี และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ้ื่น รวมถึงงดซ้ือขาย

หลกัทรัพยก่์อนและหลงัการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินตามนโยบายของบริษทัฯ  
23. กรรมการแต่ละคนควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษทั โดย

พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษทั และเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี เน่ืองจากประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอาจลดลง 
หากจ านวนบริษทัที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไป  

24. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม  
25. ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการบริษทัสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกบัการด าเนินกิจการดว้ย

ค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ 
26. ควรให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการ

จดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ
ถึงผลการประชุม 

27. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั 

28. มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั
ฯ และการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

29. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ การด าเนินการต่าง ๆ การกูย้ืม หรือ การขอสินเช่ือ
ใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กูยื้ม ตลอดจนการเป็นผูค้  ้ าประกนั และการด าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งของกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

30. พิจารณาอนุมติั และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการเขา้ท ารายการใด ๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง    

31. จดัท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัท า
รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู ้สอบบัญชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคัญต่าง ๆ  
ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

32. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น (ถา้มี) และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 

33. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่ตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายต่าง ๆ 
รวมถึง ประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง

 
(3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลอื่นที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดเมื่อบุคคลใดกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทท าธุรกรรมที่ใหป้ระโยชนท์างการเงินแก่บุคคลดงักล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะไดร้บัประโยชน์

ทางการเงินดว้ย ใหถื้อว่าบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งส าหรบัการท าธุรกรรมนัน้อ านาจควบคุมกิจการ หมายถึง 
(1) การถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่ารอ้ยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ 
(2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุน้ของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 



189 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
        บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน)  
 

เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพือ่พิจารณาอนุมติั 

34. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทัได ้ 
ทั้งน้ี การมอบอ านาจดังกล่าวจะตอ้งไม่เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้กรรมการ หรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
กรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไวเ้ท่านั้น  

35. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดท่ีจะท าขึ้นกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

หรือ บริษทัร่วม(ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศ

อื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่เป็น การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติั

ไวแ้ลว้ 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2565โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการท่ีครบวาระทั้งหมด  4 ท่านไดแ้ก่  

                        1.รศ.จารุพร  ไวยนนัท ์                      กรรมการอิสระ 

                          2.นางแพตริเซีย  มงคลวนิช               กรรมการอิสระ 

                                                        3.นายแมทธิว  กิจโอธาน                   กรรมการอิสระ       

                                                       4.นายกิตติพงศ ์  ล่ิมสุวรรณโรจน์      กรรมการบริษทั 

                      กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯประจ าปี2565 ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 อนุมติัต่อไป 

2. กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัจะคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคบั และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจ านวนของ

กรรมการอิสระจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 คน หรืออยา่งนอ้ย 1 ใน 3 แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย  

กรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคมุ 

เป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในลกัษณะท่ีจะท าให้มีขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

      คณุสมบติัของกรรมการอิสระ   

      บริษทัฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 39/2559 เร่ือง การขอ 

      อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงัน้ี 

1. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 

รายนั้น ๆ ดว้ย 
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2. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือท างการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  

ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ี

ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะ

ต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ี

ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

6. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

7. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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9. กรรมการอสิระแต่ละคนตอ้งไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
     คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 ชุด ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กรรมการอิสระซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทั้งขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย อย่างน้อย 1 คน 
มีความรู้ ความสามารถดา้นบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีใน การสอบทานความน่าเช่ือถืองบการเงิน
ของบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯโดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. รศ. จารุพร ไวยนนัท*์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร. ฐิตาภา  สมิตินนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นางแพตริเซีย  มงคลวนิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

           นายวงศว์ริศ อสัรานิโรจน์  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   เป็น    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    
          หมายเหตุ : * รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
 

   ขอบเขต อ านาจอนุมัติ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 
การด ารงอยู่ของกิจการ (Going Concern) การเปล่ียนแปลงนโยบายทางบัญชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับ
นโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปรวมถึง 
ควรพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไ้ขปรับปรุง
ต่อไป 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

5. มีอ านาจในการสอบทานผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้ง หรือ
น าเอาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบ โดยปฏิบติัตามระเบียบของบริษทัฯ 
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6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั 
7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เสนอค่าตอบแทน และเสนอ
การพิจารณาถอดถอนบุคคลดงักล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเสนอต่อผูถื้อหุ้นแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

8. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความสัมพนัธ์และ
เก้ือกูลกนั และลดความซ ้าซอ้นในส่วนท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นการเงิน 

9. พิจารณาเพื่อเสนอการแกไ้ขปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
10. ให้ความเห็นชอบ แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายใน 
13. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมี

นยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีสมควร 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ  
ตามโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย 
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15. มีอ านาจในการเรียกขอ้มูลหรือขอขอ้มูลจากหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในบริษทัฯ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 
เอ้ืออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ข้อมูล การไดห้ารือร่วมกับผูส้อบบัญชี หรือแสวงหา
ความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

16. ควรให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ฝ่ายจดัการ มีโอกาสท่ีจะประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ  

17. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล เพื่อท าหน้าท่ีในการดูแลการบริหารความ
เส่ียงของบริษทัฯ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ บรรษัทภบิาล 

ต าแหน่ง 

1.  นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 

2.  นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์  กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 

3.  นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 

            นายกิตติพงศ ์   ล่ิมสุวรรณโรจน์            เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 
 

ขอบเขต อ านาจอนุมัติ หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
1. ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร 
2. พฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์รให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3. สนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบัขององคก์ร 
4. ดูแลให้บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่อคณะกรรมการบริษทั  
6. มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การต่อต้านคอร์รัปชั่น และการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมให้คณะท างานเพื่อท าหน้าท่ี

สนบัสนุนงานบรรษทัภิบาลไดต้ามความเหมาะสม  
7.    สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ 
       การต่อตา้นคอร์รัปชัน่    
8.    ทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยเปรียบเทียบ 
       กบัมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
9.   ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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3.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
       คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับ  
ดูแลกิจการท่ีดีและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

                  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ต าแหน่ง 

1. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. ดร. ฐิตาภา สมิตินนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

                                   ดร. ฐิตาภา สมิตินนท ์   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 
 ขอบเขต อ านาจอนุมัติ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัให้เหมาะสมกบัธุรกิจและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงก าหนดวิธีการสรร
หาและคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ต่อคณะกรรมการบริษทั  

3. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า ท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร และสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน 
ผลการด าเนินงานระยะส้ัน เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan (2) การก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถึงปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ 
ผลการด าเนินงานของกิจการ (3) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการส่ือสารให้เป็นท่ีรับทราบ 

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเห็นชอบและน าเสนอต่อผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติั 
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อเห็นชอบและน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมติั  
6. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือต าแหน่งเทียบเท่าเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้

ขอ้เสนอแนะในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั และส่ือสารผลการพิจารณา รวมทั้ง
ประเด็นเพื่อการพฒันาให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

7. ทบทวนนโยบายการสรรหาและพฒันาบุคลากรและแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นประจ าทุกปีและให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
รายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

8. พิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับท่ีตอ้งการของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือต าแหน่งเทียบเท่า  

9. พิจารณาก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้เขา้ข่ายมีความเหมาะสมในการสืบทอดงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่  
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10. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจดัให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบ และเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report 

11. ปฏิบติัตามหนา้ท่ี ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนของบริษทัฯ มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ต าแหน่ง 

1.  นายชยัวฒัน์   โควาวิสารัช ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

2.  นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์  กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

3.  นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

4.  นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

                            โดยมีผูจ้ดัการอาวุโสพฒันาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
ขอบเขต อ านาจอนุมัติ หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์กลัน่กรองโครงการและโอกาสลงทุนต่าง ๆ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ โดยอาจจดัให้มีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ของแผนการท่ีจะลงทุน รวมถึงศกัยภาพและปัจจยัเส่ียงจากการลงทุน ผลตอบแทน สภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  

2. ติดตามและประเมินผลโครงการการด าเนินการตามกลยุทธ์ และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไป
ตามทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายของบริษทัฯ  

3. พิจารณาอนุมติัการจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง รวมถึงการจดัจา้งท่ีปรึกษา ส าหรับโครงการธุรกิจใหม่ท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัแผนงานและ
งบประมาณจากคณะกรรมการบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 35 ลา้นบาท  

4. พิจารณาโครงการธุรกิจใหม่ท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษทั ในวงเงินไม่เกิน100ลา้นบาท 
5. ทบทวนนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
6. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
7. พิจารณาส่ังการและเรียกขอ้มูลจากฝ่ายจดัการตามท่ีเห็นควร 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

                 นายกิตติพงศ์ ล่ิมสุวรรณโรจน์ ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่โดยประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของพนักงานในบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณและภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเคร่งครัด ซ่ือสัตย์
สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นอย่างดีท่ีสุดโดยจะไม่ท าการใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีผลประโยชน์
ในลกัษณะขดัแยง้กบับริษทัฯโดยมีขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงัน้ี  
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ขอบเขต อ านาจอนุมัติ หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1. ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั 
2. ก ากับดูแล บริหารจดัการ และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

3. บริหารจดัการธุรกิจของบริษทัฯ ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ 
และกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

4. ควรประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความ
สนใจ เพื่อให้การด าเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับ                      
ความเห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

5. ก ากบัดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และดา้นการปฏิบติังานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายและแผนธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

6. เจรจาและเขา้ท าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ ภายในก าหนดวงเงินของธุรกรรมตามระเบียบบริษทั
ซ่ึงมีมติอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

7. ส่ังการ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรับการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
บริษทัฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอนัดีงามภายในองคก์ร 

8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีตาม
เป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผลประกอบการท่ีดีขึ้น 

9. พฒันาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเพื่อให้องคก์รเติบโต
อยา่งย ัง่ยืน 

10. ด าเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ท่ีดี โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงินอย่าง
เหมาะสมและครบถว้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

11. การบรรจุ การแตง่ตั้ง การถอดถอน การก าหนด การเล่ือน การลด การตดัเงินเดือน หรือ ค่าจา้ง การโยกยา้ย การพน้สภาพ 
และอื่น ๆ ของพนกังานบริษทัฯ  

12. การโยกยา้ยพนักงานระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไป ยกเวน้ การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก าหนด การเล่ือน 
การลด การตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง การพน้สภาพ และอื่น ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

13. พิจารณาก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้เขา้ข่ายมีความเหมาะสมในการสืบทอดต าแหน่งงานของพนกังานระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ขึ้นไป 

14. พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติของบริษทัฯ ตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

15. พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานหรือหน่วยงานควบคุมภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความเพียงพอของการปฏิบติังาน ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและบัญชี การปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และให้คณะท างานควบคุมภายในรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

16. ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยร์วมตลอดจนระเบียบบริษทัซ่ึงมี
มติอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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17. พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษทัฯ ตามอ านาจด าเนินงานท่ีผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั แลว้  

18. เป็นตวัแทนของบริษทัในการประชาสัมพนัธ์องคก์รต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์
และภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล 

19. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
การมอบหมายอ านาจบริหารให้แก่บุคคลอ่ืนในการกระท าการแทนและในนามบริษัทฯ 

มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบคุคลอื่นใดปฏิบติังานท่ีก าหนดในนามของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือต าแหน่งเทียบเท่า ภายใตข้อบเขตอ านาจท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบอ านาจของบริษทัฯ และ/หรือ ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด)ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ ต้องเสนอธุรกรรม ดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนุมติั ต่อไป เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

     วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมโดยปัจจุบนัมี
กรรมการบริษทั ทั้งหมด 11คน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 คน กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 4 คน(ซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 4 คน) ทั้งน้ีกรรมการแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

1. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่ง “กรรมการ”ในบริษทัจดทะเบียนอื่นส าหรับกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ของบริษทัฯได้ไม่เกิน  5  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ณ ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
ทั้ง 11 ท่าน และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่มีท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นเกิน 
5 บริษทั 

2. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาการก าหนดนโยบายวาระการด ารงต าแหน่ง “กรรมการอิสระ”ของบริษทัฯให้ไม่เกิน 9 ปี  

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู ้เก่ียวข้อง  
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้  
การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวโดยเปิดเผย
ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการท่ีดี” ข้อย่อย “จรรยาบรรณ” https://www.bbgigroup.com/th/corporate-
governance/corporate-governance-policy 

4.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดในการด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
โดยก าหนดให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตน 
ในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะ
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความ

https://www.bbgigroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy
https://www.bbgigroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy
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เหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนดรวมทั้งมี การเปิดเผยไวใ้นแบบ 
56-1 One Report  

5. ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ีอ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกนั โดยคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยแต่งตั้ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯไดด้ าเนินการตามแนวทาง
ท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน /การตรวจสอบภายใน/ นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั” 

6. รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกันและน าเสนอรายงาน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัรายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในแบบ 56-1 One Report งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ/ สอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินบนพ้ืนฐานของ
ขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ รายละเอียดในหวัขอ้ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบริหารงานของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการ
ด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ืองอนัจะน ามาซ่ึงการเติบโตและกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งย ัง่ยืนดงันั้นคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งขึ้นส าหรับ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ / ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมีศกัยภาพเพื่อก าหนดขั้นตอนและ
กระบวนการสืบทอดต าแหน่งของบริษทัฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั ของ
องคก์รต่อไปในอนาคตโดยแต่ละปีจะก าหนดให้มีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยตวัช้ีวดัผลส าเร็จ  ของงาน
(KPI) บริษัทฯมีการท าแผนสืบทอดต าแหน่ง(SuccessionPlanning) การวางแผนฝึกอบรม(Development Plan) เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และการทดแทนต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงตามแผนท่ีไดว้างไวแ้ละการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ 
(Knowledge and Technology Transfer) แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และ พนัธกิจขององค์กรในช่วง 3-5 ปีรวมถึงการสนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสูงในกิจกรรมอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคก์ร (Organization Development) ในส่วนของการพฒันาบุคลากร 

8.  ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าท่ีเสนอความเห็นและพิจารณาเก่ียวกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ผูบ้ริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการ
บริษทัทุกปีโดยไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใสและอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละท่าน ซ่ึงเป็นผลตอบแทนท่ีจูงใจในระยะยาวท่ีสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษทัจะน าเสนออตัราค่าตอบแทนเพือ่ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปี  ทั้งน้ี บริษทัฯก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดรายละเอียดในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร” ในแบบ 56-1 One Report 
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9.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารให้มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อให้พฒันาความรู้ในทุกดา้น 
เพื่อให้การปฏิบติังานมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเพ่ิมศกัยภาพในดา้นการก ากบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง  
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ  และการด าเนินการดา้น

ต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้

และมุมมองใหม่ ให้กบักรรมการทุกคนทั้งในดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ 

เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผูป้ระสานงาน   บริษัทฯจัดให้มี 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ัง โดยให้เลขานุการบริษัท น าเสนอเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคบับริษทั 

โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี กฏหมายท่ีควรทราบ  ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ใน ปี 2564 บริษทัฯ ไม่ไดมี้การสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้

กรรมการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั 

•    การพฒันาความรู้ 

 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารเข้าร่วมสัมมนาและอบรมพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีรวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษทัโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั 

เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการและผู ้บริหารเพื่อเขา้อบรมหลกัสูตรกรรมการและหลกัสูตรอื่นๆของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

เป็นตน้   

10. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานของ บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและ
ติดตามผลการปฏิบติัการตามแผนการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่มในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ี ดีครอบคลุมเร่ือง 
1) การดูแลพนกังานและการไม่เลือกปฏิบติั 2) การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 3) การดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยัและความปลอดภยัในองคก์ร 
ซ่ึงผลการติดตามพบว่าบริษทัฯไดด้ าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้  

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
นโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาให้โครงสร้างและอตัรา
ค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาว โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละ
คน ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรม โดยผูถื้อหุ้นจะเป็น
ผูอ้นุมัติโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน คณะกรรมการบริษัทโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทน
ในอตัราคงท่ี (เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษทัฯ (เช่น โบนสั และบ าเหน็จ) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
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สะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์ การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทน รวมถึงจะเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็น
กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นแบบ56-1 One Report ของบริษทัฯ ดว้ย 

▪ นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
▪ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี 2564 
ไดมี้มติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษทั 37,500 37,500 37,500 25,000 25,000 25,000 
- รองประธานกรรมการ 33,750 33,750 33,750 22,500 22,500 22,500 

- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ                
ก าหนดค่าตอบแทน 

  

- ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

- - - 12,500 12,500 12,500 

- กรรมการสรรหาและ    
  ก าหนดค่าตอบแทน 

- - - 10,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน   
- ประธานกรรมการกลัน่กรอง        
การลงทุน 

- - - 12,500 12,500 12,500 

- กรรมการกลัน่กรองการลงทุน - - - 10,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการบริหาร ความเส่ียง
และบรรษัทภิบาล 

  

- ประธานกรรมการบริหาร             
ความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 

- - - 12,500 12,500 12,500 

- กรรมการบริหารความเส่ียงและ
บรรษทัภิบาล 

- - - 10,000 10,000 10,000 
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      นอกจากน้ี เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ 
ผู ้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัททั้ งคณะได้รับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสกรรมการ) ในอัตราร้อยละ 1  
ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และให้ประธาน
กรรมการบริษทัและรองประธานกรรมการบริษทั ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกว่า
กรรมการในอตัราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามล าดบั 

 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินส าหรับส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

รายช่ือกรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย:บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กล่ันกรองการ

ลงทุน 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และบรรษัทภิบาล 

โบนัส รวม 

1.     นายพิชยั          
ชุณหวชิร 650,000.00      928,761.96  1,578,761.96  

2. นายจ ารูญ  
ชินธรรมมิตร์ 630,000.00      835,885.76  1,465,885.76  

3. นายสุรินทร์ 
    จิรวิศิษฎ ์ 560,000.00    37,500.00  50,000.00  743,009.56  1,390,509.56  

4. นายชยัวฒัน์  
    โควาวิสารัช 560,000.00   87,500.00    743,009.56  1,390,509.56  

5. นายกิตติพงศ ์ 
   ล่ิมสุวรรณโรจน ์
(1) 

560,000.00   80,000.00   40,000.00  -    680,000.00  

6. นายชลชั  
     ชินธรรมมิตร์ 560,000.00   70,000.00    743,009.56  1,373,009.56  

7. นายชนะชยั 
    ชุติมาวรพนัธ์ 560,000.00     40,000.00  743,009.56  1,343,009.56  

8. รศ.จารุพร  
    ไวยนนัท ์ 560,000.00  250,000.00     743,009.56  1,553,009.56  

9. ดร.ฐิตาภา 
    สมิตินนท ์ 560,000.00  200,000.00   30,000.00   743,009.56  1,533,009.56  

10. นายแมทธิว 
    กิจโอธาน 540,000.00   60,000.00  30,000.00   743,009.56  1,373,009.56  

11. นางแพตริเซีย  
   มงคลวนิช  520,000.00  200,000.00     185,752.39  905,752.39  

หมายเหตุ:  (1)นายกิตติพงศ ์ลิ่มสุวรรณโรจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2563 เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 และ 
 เร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 
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▪ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

- ไม่มี – 
▪ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย 

- ไม่มี –  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

▪ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทฯ จ านวน 8 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นจ านวนรวม 47.93 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 

 
▪ ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

- ไม่มี – 
▪ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย 

- ไม่มี – 
หมายเหตุ : ขอ้มูลกรรมการ และ ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ KGI BBE BBF BUP โปรดพิจารณาเพ่ิมเติมใน 

เอกสารแนบ 1 และ เอกสารแนบ 2 

8.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

บริษทัฯ ถือว่าพนกังานของบริษทัฯ เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอยา่งย่ิงจึงใหค้วามส าคญัต่อการบริหารและการพฒันาบุคลากรเพื่อให้คงไว้
ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะเป็นพ้ืนฐานของศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ 

บุคลากรของบริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทฯ  
จ านวนพนักงาน 
ในปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งส้ินจ านวน 550 คน จ านวน 559 คน และ จ านวน 560 คน  
ตามล าดบั โดยแบ่งตามสายงานหลกั ไดด้งัน้ี 

 
 
 

 

ประเภท 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 7 53.16 6 52.36 8 47.93 
รวม  53.16  52.36  47.93 
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                           ฝ่ายงาน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
สายงานบริหารและเลขานุการ และกฏหมาย 11 10 8 
สายงานการเงินและบญัชี 48 48 45 
สายงานทรัพยากรบุคคล 9 12 14 
สายงานโรงงาน 449 455 456 
สายงานพฒันาธุรกิจ 4 4 6 
สายงานควบคุมภายใน 2 2 2 
สายงานแผนยทุธศาสตร์องคก์ร และ                        
บริหารความเส่ียง 

4 4 5 

สายงานส่ิงแวดลอ้มชุมชน 15 14 14 
สายงานขายและการตลาด 8 10 10 

รวม 550 559 560 

                       การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
                          - ไม่มี – 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานท่ีค านึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถผล
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยงัให้สอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั และตามกฎหมายแรงงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น อีกทั้งยงัต้องให้มีความเหมาะสมกบัการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯด้วย ทั้งน้ี ในการจ่าย
ค่าตอบแทนของพนกังานจะเช่ือมโยงกบั การวดัผล  การด าเนินงานของพนกังานทุกระดบัในรูปแบบของดชันีวดัผลการปฏิบติังาน 
(KPI) ซ่ึงพนกังานแต่ละคนจะตอ้งท า การประเมินผลต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยการขึ้นเงินเดือนประจ าปีและการจ่ายโบนัสประจ าปีจะ
ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานตาม การประเมินผล KPI ในแต่ละปีบริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะ 
ทั้งแบบระยะส้ันและระยะยาว 
ส าหรับปี2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวน 248.98 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานกะ และ เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินประกนัสังคม 
ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศพัท ์ค่าจา้งแรงงาน และ สวสัดิการพนกังาน เป็นตน้  

     
              
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหต ุ   ** ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มจี านวนพนักงานเข้าร่วมกองทุนส ารองเลีย้งชีพท้ังหมด 470 คน 

                         คิดเป็นสัดส่วนเข้าร่วมจากพนักงานท้ังหมดร้อยละ 84 

ประเภท 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 146.14 164.28 176.40 
เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 5.44 5.89 6.32 
เงินบ าเหนจ็ 1.48 4.86 5.05 
อื่นๆ 53.78 67.23 54.51 
รวม 206.84 242.26 242.28 
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ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงานกบัผูบ้ริหารหรือพนกังานบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจา้งแรงงาน
แต่อยา่งใด 

   นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ 
    บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม ่ าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความช านาญ  
รวมทั้ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ 
ความช านาญจากการปฏิบติังานจริง (On the Job Training) รวมทั้งจะมีการจดัอบรมภายในบริษทัฯ เพ่ือให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์
และให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจ า และบริษทัฯ จะพิจารณาจดัส่งพนักงานและผูบ้ริหารในสายงานต่าง ๆ เขา้ร่วมการ
อบรมและสัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพ่ิมเติม เพ่ือน าความรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงการด าเนินของ
บริษทัฯให้ดีย่ิงขึ้น 

   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
   บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าท่ีสุด เป็นหัวใจในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ท่ีจะน าพาให้บริษทัฯมีความเขม้แข็ง
สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติั ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบอนัส่งผล
ถึงสภาพในการท างานท่ีดี มีความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพฒันาศกัยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงาน 
ให้เป็นคนมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมั่นทุ่มเท มีทัศนคติ และจิตส านึกท่ีดีในการเป็นผูใ้ห้ ทั้งต่อองค์กร 
ครอบครัว และสังคม โดยบริษทัฯ จะใช้หลกั ธรรมาภิบาลท่ีดีในการดูแลพนักงานเพ่ือสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมทั้ง
กระตุน้ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการผลกัดนัและเปล่ียนแปลงองคก์ร อยา่งสร้างสรรค ์ตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ี และมีคุณธรรมยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งน้ี บริษทัฯ จะปฏิบัติต่อผูใ้ช้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลัก
จริยธรรมซ่ึงมีส่วนส าคัญย่ิงท่ีจะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม อันรวมถึงความมั่นคง ย ัง่ยืน และ                     
ความเจริญเติบโตของกิจการ โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนักงาน ตามปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายและ/หรือกฎระเบียบกิจการพร้อมทั้งให้ความคุ้มครองในสภาพการท างาน สุขภาพ และความปลอดภยั ของลูกจา้งโดยมี
แนวทางปฏิบติัดงัน้ี                    

1. การจา้งงาน 
   ในการพิจารณาคดัเลือกพนักงานใหม่ บริษทัฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคติ และ
ความประพฤติผ่านระบบการคดัเลือก ทั้งในรูปแบบขอ้สอบขอ้เขียน การทดสอบต่างๆ และการสัมภาษณ์ โดยผูท่ี้ผ่านคดัเลือกจะตอ้ง
เป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วนั เพ่ือบ่งช้ีว่าพนักงานผูน้ั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ี                
บริษทัฯ ก าหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติท่ีเหมาะสมและสามารถ หรือพฒันาให้ปฏิบติังานในต าแหน่งงานนั้นๆ 
ต่อไปไดห้รือไม่ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดัจา้งงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ยืนยนัความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่น า           
ความของบุคคลความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจยัใน   การพิจารณาและตดัสินการจา้งงาน รวมถึงขจดั
ปัจจยัอื่นๆ ท่ีอาจน าไปสู่การเลือกปฏิบติั 

2. การพฒันาพนกังาน 
   บริษทัฯ มีนโยบายพฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะ และเพ่ิมพูนศกัยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้และเล่ือนต าแหน่งเพ่ือ
ความกา้วหน้าในการท างานเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ผูห้ญิงไดข้ึ้นสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นในสัดส่วนท่ีสมดุลกบัผูช้าย
ไดม้ากย่ิงขึ้น บริษทัฯ ประเมินวิธีการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอในการปฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยการส่งเสริม
การจา้งงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 
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3. เวลาการท างาน 
      ชัว่โมงการท างานจะถูกจ ากดัไม่ให้มากเกินไป และเป็นไปตามแนวทางปฏิบติั โดยวนัและเวลาท างาน ของพนกังานบริษทัฯ สามารถ

แบ่งไดห้ลกัๆ เป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
• งานในส านกังาน วนัท างานวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. 
• งานปฏิบัติภาคสนาม วนัและเวลาท างานขึ้นกบัการตกลงกบัผูบ้ังคบับัญชา และลูกคา้ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  การจ่ายค่าจา้ง 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในรูปแบบเงินเดือนอยา่งยติุธรรมให้สอดคลอ้งกบัอตัราท่ีสามารถเทียบเคียงกบั
ค่าจ้างในตลาด รวมทั้ งให้ผลตอบแทนในการท างานมีการแต่งตั้ ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวลัโดยตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสวสัดิการอื่นๆ อย่างเหมาะสม และมี การทบทวนอัตรา
ผลตอบแทนอยา่งสม ่าเสมอ 

5.  การลงโทษทางวินยั 
   หากพนกังานหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ปฏิบติัตามระเบียบวินยัหรือฝ่าฝืนขอ้ห้ามมิให้ปฏิบติั พนกังานจะไดรั้บค าตกัเตือนจากผูบ้งัคบับญัชาโดย
ใชห้ลกัในการปกครองเบ้ืองตน้ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษ บงัคบัข่มเหง ทางร่างกาย และจิตใจ หรือการละเมิดทาง
วาจาต่อพนกังานอย่างไม่เป็นธรรมซ่ึงการลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กบัชนิดของการกระท าผิดและเจตนา ผลของการกระท าและคุณงาม
ความดีในอดีต โดยมีขั้นตอนทางวินยัตามล าดบั และหากมีให้ออกจากงานบริษทัฯ จะชดเชยตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด 

6. ไม่สนบัสนุนให้มีการจา้งแรงงานเด็กท่ีผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กท่ีผิดกฎหมายแรงงานท่ีถูกบังคับ หรือแรงงานทาส ยกเวน้แต่ในกรณีท่ีการจ้างเหล่านั้น เป็นไป 
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอาย ุชัว่โมงการท างาน การจ่ายค่าตอบแทนสุขภาพ และความปลอดภยั 

7.  การส่ือสารภายในองคก์ร 
   บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมุ่งมัน่ท่ีจะส่ือสารนโยบายและเจตนารมณ์ของนโยบายทั้งหมดไปยงัพนกังานทุกท่านผา่นทางปฐมนิเทศ
พนกังาน และการส่ือสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัฯ มีการประชุมพนกังานทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบ
ผลการด าเนินงาน และสภาพท่ีแท้จริงของบริษทัฯ รวมถึงแจง้ข้อมูลท่ีสมเหตุสมผล และภายในระยะเวลาท่ีสมควรผ่านทางระบบ
Intranet  และส่ือ Social Mediaโดยเฉพาะเม่ือตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ภายในบริษทัฯ เพื่อให้พนกังานไดแ้สดงออกถึงความคิดเห็น
อยา่งมีส่วนร่วม และสามารถตอบรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ 

8. กระบวนการการร้องทุกข ์
บริษทัฯ มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนซ่ึงพนกังานสามารถ น าปัญหาส่วนตวั และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมาร้องเรียนไดท่ี้ 
email : ia@bbgigroup.com  โทร 02-335 8673 โดยให้พนักงานท่ีรู้สึกว่าตนมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบัติ 
การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผูอ้ื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตามกระบวนการร้องเรียนได ้

9. การจดัสภาพการท างานท่ีดี 
จดัสภาพการท างานท่ีเหมาะสมให้พนกังานไดท้  างานอยา่งปลอดภยัและมีศกัด์ิศรี โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ผอ่นคลาย เพ่ือสุขอนามยั 
และความปลอดภยัต่อชีวิตของพนักงาน และให้พนกังานไดป้รับความสมดุลระหว่างชีวิต และการท างานส่งเสริมให้พนกังานใส่ใจใน
การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีดีขึ้น 
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10. การส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวิต 
   บริษทัฯส่งเสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้นและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาชีวิต ความเป็นอยูข่องครอบครัวพนกังานใหมี้ความสุข
และสามารถพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการท างานและการใช้ชีวิตกับครอบครัว 
อยา่งสร้างสรร 

   ในปี 2564 บริษทัฯไดมี้การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการในการส่งเสริมและพฒันาบุคคลากรเช่น 
• จดัการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานโดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงอายุของ
พนักงานและมีการประสานงานกบัทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพ่ิมรายการการตรวจสุขภาพไดใ้นอตัราราคาพิเศษรวมถึง
โปรแกรมการตรวจสุขภาพในอตัราราคาพิเศษให้กบัสมาชิกในครอบครัวของพนักงานพร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยการให้ทาง
โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพท่ีส านกังานของบริษทัฯ  

• สวสัดิการพนกังาน ไดแ้ก่ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม สวสัดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ 
• การจดักิจกรรมป้องกนัสุขอนามยัภายใตส้ถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
• การจดัให้พนกังานไดมี้การอบรมและพฒันาพนกังานแมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 อยา่งต่อเน่ือง
ผ่านระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองออนไลน์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูดทะษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานอนัจะก่อให้เกิดการปรับปรุง 
และพฒันากระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้ดีย่ิงขึ้นตลอดเวลา 

8.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

8.6.1 เลขานุการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และ
สนับสนุนธุรกิจ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 เพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการบริษัทตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษทัได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีงานเลขานุการ
บริษทั (คุณสมบัติและประวัติ ของ เลขานุการบริษัท ปรากฏใน เอกสารแนบ 1 ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหารฯ) 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิม) ด้วยความรับผิดชอบความใส่ใจและความซ่ือสัตย ์ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฏหมายและบรรลุ
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษทัตามกฏหมาย มีดงัต่อไปน้ี 
          1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ก าหนด และกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร 
                ควรทราบ 
          2. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการท่ีไดรั้บการ 

แต่งตั้งใหม ่
         3. ดูแล สนบัสนุนและติดตามให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดอ้ยา่งครบถว้นถูกตอ้ง และประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึง
รายงานการเปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีมีนยัส าคญัแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
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        4. ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ ประกาศ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) 

       5. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีได้แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
มาตรา 89/14 ซ่ึงจดัท าโดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ให้กบัประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดัท าโดยกรรมการและ
ผูบ้ริหารดงักล่าว 

        6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบ 
การประชุม 

- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการจดัท าขอ้มูลและเอกสารประกอบการประชุม 
- รายงานประจ าปี/แบบ 56-1 One Report 

        7. ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
        8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎหมายหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

                ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปีซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังจะมีการ
ก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน ทั้ งวาระเพ่ือทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบ  การประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอซ่ึง 
“ส านักกฎหมายและเลขานุการบริษทั” จะด าเนินการจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลา
ศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนการเขา้ร่วมประชุม  ในการประชุมประธานฯไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถ
อภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกนัไดอ้ยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการฯเป็น ผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปที่ไดจ้ากท่ีประชุมบนัทึก
การประชุมจัดท าเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยเลขานุการบริษัทและหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 
       
               รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2564 
(จ านวนคร้ังเข้าร่วมประชุม  / จ านวนการประชุมท้ังปี) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียงและ
บรรษัท ภิบาล 

กรรมการ 
สรรหา และ 

ก าหนดค่าตอบ 
แทน 

กรรมการ
กลั่นกรองการ

ลงทุน 

ประชุมโดย
ไม่มีฝ่าย
จัดการ 
(NED) 

1.นายพิชยั ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษทั 8/10 - - - - - 
   2.นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ รองประธานกรรมการบริษทั 10/10 - - - - - 

3.นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ ์ กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงและ
บรรษทัภิบาล/ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
10/10 

 

- 

 
4/4 

 

- 

 
- 

 
- 
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   8.6.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท 

         คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่างๆ ท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ  
รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ และนางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ  
โดยมี นายวงศ์วริศ อสัรานิโรจน์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้ง 
เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเขา้ใจในกิจกรรมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและโปร่งใส  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง  
ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ)  
จากคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบัติและประวัติของ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏในข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
 
งานด้านก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
    บริษทัฯ มีการก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององคก์ร ประกอบดว้ย 
• ส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท  

• รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ หน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคบัของบริษทัฯรวมทั้งเป็น
ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  

• รับผิดชอบก ากบัดูแลงานดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายดา้นการเป็นบริษทัจดทะเบียน กฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในอุตสาหกรรม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ 
ให้ค  าปรึกษาประเด็นขอ้กฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยเฉพาะกา ท าธุรกรรม  
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตวั 

4.นายชยัวฒัน์ โควาวิสารัช กรรมการ/ประธานกรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน 

10/10 - - - 8/8 - 

5.นายกิตติพงศ ์                           
ล่ิมสุวรรณโรจน์ 

กรรมการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียงและบรรษทัภิบาล/กรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน 

 

10/10 

 

- 

 
4/4 

 

- 

 
8/8 

 
- 

6.นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการ/กรรมการกลัน่กรองการ
ลงทุน 

10/10 - - - 7/8 - 

7.นายชนะชยั  
ชุติมาวรพนัธ์ 

กรรมการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียงและบรรษทัภิบาล 

10/10 - 4/4 - - - 

8.รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

10/10 7/7 - 3/3 - 1/1 

 
9.ดร.ฐิตาภา สมิตินนท ์

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
10/10 

 
7/7 

 
- 

 
3/3 

 
- 

 
1/1 

 
10.นายแมทธิว กิจโอธาน 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน/กรรมการ
สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
 

 
9/10 

 
- 

 
- 

 
3/3 

 
6/8 

 
- 

11.นางแพตริเซีย  
      มงคลวนิช 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

   9/10 7/7 - - - 1/1 
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•  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
    รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
    จ านวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

- บริษทัฯ มีจ านวนพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีในหน่วยตรวจสอบภายในทั้งส้ิน 2 คน 
 8.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

•  ค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ในรอบปีบญัชี 2564 ของบริษทัฯ 815,115 บาท และ บริษทัยอ่ย 1,394,062 บาท 
• ค่าบริการอื่นในรอบปีบญัชี 2564   

                           - ไม่มี -      
               ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชี
กบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ค่าสอบบญัชีบริษทัฯ (Audit Fee) 926,907 บาท 884,800 บาท 815,115 บาท 

2. ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย* 1,399,693 บาท 1,619,515 บาท 1,394,062 บาท 
3. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
4. ประเภทและขอบเขตงานบริการอื่นท่ีนอกเหนือจาก
งานสอบบญัชี  (Non Audit Service) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
                         หมายเหตุ : *บริษทัยอ่ย คือ  
                                               1. บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“KSL”)  
   2. บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั (“BBE”)  
   3. บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (“BBF”)    
   4. บริษทั บีบีจีไอ ยทิูลิต้ี แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (“BUP”)  

 

9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อให้
มัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกนั บริหารจดัการความเส่ียง หรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นกบับริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงิน
ท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น เพียงพอ และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมไดพ้ิจารณา
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีใช้ในปัจจุบันของบริษทัฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของส านักงาน ก.ล.ต. โดยอ้างอิงจากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน(รวมระดบัองค์กรและระดับ
กระบวนการ) ท่ีจดัท าโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 รายงานผลการติดตาม
ประเด็นท่ีพบจากการสอบทาน ท่ีจดัท าโดย PwC ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 รวมถึงการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย ในดา้นตา่งๆ รวม 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication) 
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ 
จดัให้มีบุคลากรท่ีจะด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการติดตาม 
ควบคุม และดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย ซ่ึงครอบคลุมถึงการป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จากการสูญหายหรือการน าไปใช้โดย 
มิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรับการ
ควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้ งน้ี 
สรุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไวใ้น แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดโครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดย
คณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการ
เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น อีกทั้งมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ส่งผลให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดบัท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกตาม
สายงานท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
อิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได้ โดยการจดัท า
แผนงาน งบประมาณประจ าปี และตัวช้ีวดัท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของพนักงาน มีระบบการจ่าย
ผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลส าเร็จงานตามเป้าหมายของดัชน้ีช้ีวดัส่วนบุคคล มีแผนในการสรรหาและพฒันาผูสื้บทอด
ต าแหน่งท่ีส าคญั ก าหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนกังาน
น าไปปฏิบติัไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมถึงมีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ 

COSO และแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
รวมถึงการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัในขั้นตอนการปฏิบติังานทัว่ไปคู่มือคุณภาพ คู่มืออ านาจด าเนินการในการอนุมติัแต่ละระดบั
ท่ีเป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบติัต่อลูกคา้ และคู่แข่งขนัดว้ยความเป็นธรรม  

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดกระบวนการประเมินความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทรวมถึงจดัให้มีการบริหารความ
เส่ียงทั่วทั้งองค์กร โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาลท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนด
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กรอบนโยบายรวมถึงการก ากบัดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองคก์ร
และมีการส่ือสารให้ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบผ่านคณะท างานบริหารความเส่ียงท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าประสานงานการประเมินความเส่ียงภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้ทุกหน่วยงาน
ประเมินปัจจยัความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัโดยค านึงถึงโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก
องคก์ร รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนัในแต่ละหน่วยงานทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเส่ียง และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท าหนา้ท่ีสอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกนั  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดท านโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Policy) เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะมีความต่อเน่ืองไม่หยุดชะงกั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล เพื่อวิเคราะห์และก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงหรือลด
ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัฯ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ีได้
มอบหมายให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนน าหลกัการไปปฏิบติัและจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงรายไตรมาส 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดขอบเขตหน้าท่ี ขั้นตอน และอ านาจในการด าเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และผูมี้อ านาจใน
แต่ละล าดบัชั้นอย่างชดัเจน โดยจดัท าเป็นระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ แจง้ให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงทุกขั้นตอน
กระบวนการมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของกฎหมายโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาทบทวนและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี เพ่ือให้ครอบคลุมทุก
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจมีความเส่ียงสูง ซ่ึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
ตอบสนองความเส่ียงในการด าเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีการพฒันาฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถให้เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งไดมี้การก าหนดแผนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีส าคญั และได้
พิจารณาประเด็นส าคัญท่ีตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอกท่ีมีการติดตามตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด และรายงานให้ คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและท ามาตรการ
ป้องกนัมิให้เกิดปัญหา โดยท่ีผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบภายในยงัไม่พบการกระท าใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายส าหรับการท า
ธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการท าธุรกรรมให้ ถือเสมือนเป็น
บุคคลภายนอกและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวจะด าเนินการตามหลกัการท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตาม สอบทาน ตรวจสอบการปฏิบติั รวมถึงรายงานขอ้มูลของ
ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณารายไตรมาส 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจดัเก็บ
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ และใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ใชโ้ปรแกรม
เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใชท้รัพยากรและการบริหารขอ้มูลทางการบญัชี การเงิน การซ้ือ การขาย การบริหาร
สินคา้คงคลงั และขอ้มูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งรวดเร็วมีความแม่นย  า ซ่ึงจะท าให้ฝ่ายบริหารรับรู้ขอ้มูล
และสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพ่ือความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยไดว้างมาตรการป้องกนั
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ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีการจดัส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพียงพอต่อการตดัสินใจ และเผยแพร่บน website ของบริษทัฯ อย่างน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุม  และ
ก าหนดให้มีเลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน า ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัต้องทราบ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษทั เป็นศูนยก์ลางในการจัดท าและ 
จดัเก็บเอกสารส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนงัสือนดัประชุม
ผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน
ของบริษทัฯ เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสม  บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ช่องทางใน 
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสผ่าน หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาท่ีเกิดขึ้นและเพ่ือให้
หน่วยงานภายนอกไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ หรือสามารถแจง้ขอ้มูลแก่บริษทัฯได ้ซ่ึงแสดงรายละเอียดไวใ้นหัวขอ้ “การต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนั” 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวม 10 คร้ัง เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนด าเนินธุรกิจ และติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารและจดัการบริษทั ส่วนคณะกรรมการบริหารและจดัการบริษทั มีการติดตามผลการด าเนินธุรกิจ เปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในดา้นต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน มีการแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะกบัสถานการณ์ใน
ขณะนั้นๆ อยูต่ลอดเวลา และจดัให้ผูบ้ริหารระดบักลางไดมี้การน าเสนอผลงานเป็นประจ ารายเดือน โดยในปี 2564 คณะกรรมการ
บริหารและจดัการบริษทัไดท้บทวนและปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์องคก์ร 5 ปี น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อวางกลยุทธ์ใน
การท าธุรกิจไดช้ดัเจนย่ิงขึ้น ทั้งน้ี แผนยทุธศาสตร์องคก์รดงักล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนไป  ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 คร้ัง โดยมีการพบปะพูดคุยกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีท าการตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญัท่ีตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาส่ังการให้มีการแกไ้ขภายในเวลาท่ี
เหมาะสม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จดัท ากรอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ในการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ จดัท าแผนงานตรวจสอบประจ าปี และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และตอ้งท ารายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบทนัทีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการประกอบกิจการและช่ือเสียงของบริษทัฯ เช่น ดา้นการผลิต การด าเนินกิจการ การทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงการฝ่าฝืน
กฎหมายของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เป็นตน้ ทั้งน้ี จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 ส่วนดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสม
เพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้  

        ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระต่อระบบควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PwC เพื่อท าหน้าท่ีสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ  
บริษทัย่อย โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจไบโอดีเซล ขอบเขต
การสอบทานประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้านตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส านกังาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมบริษทัฯ KGI , BBE และ BBF รวมถึงการสอบทานการควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีได้รับการดูแลโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ BCP และ KSL ในลกัษณะ 
Shared Services โดยการสอบทานครอบคลุมถึงกระบวนการทางธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 13 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
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(1) กระบวนการรายได้และลูกหน้ี (2) กระบวนการซ้ือและเจ้าหน้ี  (3) กระบวนการค่าใช้จ่าย (4) กระบวนการผลิต (5) 
กระบวนการบริหารคลงัวตัถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป (6) กระบวนการขนส่งสินค้า (7) กระบวนการบริหารท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และการซ่อมบ ารุง(8) กระบวนการบริหารบุคลากรและการจ่ายค่าแรงและเงินเดือน (9) กระบวนการปิดบัญชี 
(10) รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (11) กระบวนการควบคุมทัว่ไป ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (12) การควบคุมภายในระดบัองคก์รและ
การก ากบัดูแลของบริษทัโฮลดิ้ง และบริษทัร่วม และ (13) นโยบายการลงทุน 

PwC เร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 โดยอา้งอิงกรอบแนวทางปฏิบติัดา้น
การควบคุมภายในของ the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) PwC ไดร้ายงาน
ความคืบหน้าของการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และไดร้ายงานผลการสอบทานและเสนอแนะส่ิงท่ีควรปรับปรุงในแต่ละกระบวนการ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
ตามขอ้เสนอแนะของ PwC และ PwC ไดเ้ขา้ตรวจสอบความคืบหน้าของการแกไ้ขประเด็นท่ีพบจากการประเมิน และรายงานผล
การติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564  
โดยสามารถสรุปขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในของแต่ละบริษัท
ภายใตบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อย แยกตามประเภทของกระบวนการทางธุรกิจหลกัจากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของ PwC รวมถึงสถานะการด าเนินการของกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้เสนอแนะของ PwC ภายหลงัจากท่ีมีการออกรายงาน
ดงักล่าวไดด้งัน้ี   

 
บริษัทฯ/กลุ่มบริษัทฯ ประเด็นการควบคุมภายในที่ตรวจพบ ความคืบหน้าการด าเนินการ 

กระบวนการควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
KGI ไม่มีการจดัท าแผนการกูค้นืระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) 
ส าหรับระบบ ERP(1) และไม่มีการทดสอบ
การกูค้ืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ระบบ HR(2) 

• KGI ไดจ้ดัท าแผนการกูค้ืนระบบ IT ส าหรับ
ระบบ ERP แลว้โดยจะใชแ้ผนการเดียวกบั
ระบบ HR  

• KSL ไดด้ าเนินการทดสอบการกูค้ืนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบ ERP และ 
HR เรียบร้อยแลว้ เป็นไปตามแผนการทดสอบ
การกูค้ืนระบบฯ ท่ีก าหนดไว ้ 

ไม่มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ส ารองขอ้มูลและการทดสอบกูค้นืขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนั และไม่มีหลกัฐานเพยีงพอใน
การจดัเก็บผลการส ารองขอ้มูลส าหรับระบบ 
HR รวมถึงไม่มีการจดัเก็บส่ือส ารองขอ้มูล
ของระบบ HR ไวน้อกสถานท่ี (Off site) 

• KGI ปรับปรุงระเบียบปฏิบติัให้เป็นปัจจุบนัแลว้
และไดจ้ดัท ารายงานผลการตรวจสอบให้กบัทาง 
IT ท่ีโรงงานช่วยท าการตรวจสอบบนัทึกทุกส้ิน
เดือนและจัดท า Script batch file ท าการส ารอง
ขอ้มูลของทุกวนัในเดือน 

• ส าหรับการจัดเก็บส่ือส ารองข้อมูลของระบบ 
HR ไว้นอกสถาน ท่ี  (Off site)  ทาง KSL ได้
ด าเนินการจดัเก็บส่ือส ารองขอ้มูลของระบบ HR 
ไวน้อกสถานท่ี โดยจดัเก็บแบบไขวก้นัในแต่ละ
พ้ืนท่ีของบริษทัในกลุ่ม KSL เรียบร้อยแลว้  

สัญญาจา้งบริการดา้นสารสนเทศระหว่าง • KGI ได้แก้ไขสัญญากับ KSL ให้มีการระบุถึง
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บริษัทฯ/กลุ่มบริษัทฯ ประเด็นการควบคุมภายในที่ตรวจพบ ความคืบหน้าการด าเนินการ 

KGI กบั KSL ไม่ไดร้ะบุถึงการอนุญาตให้ 
KGI เขา้ตรวจสอบการด าเนินงานของ KSL 
และแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าไดป้ฏิบติังานตาม
สัญญา และในทางปฏิบติั KGI ยงัไม่มี
หลกัฐานว่าไดต้รวจสอบการด าเนินงานตาม
สัญญาท่ี KSL 

การเข้าตรวจสอบการด าเนินงานท่ี KSL และมี
การตั้ งแต่ผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามสัญญาท่ีได้มีการแก้ไขแล้ว            
โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบทุกๆ 2 เดือน 

• ใน ท างป ฏิ บั ติ  KGI ได้ ด า เนิ น ก ารจัด ท า                  
Check list และท าการตรวจสอบการด าเนินงาน                  
ตามสัญญาแล้วตั้ งแต่ เดือน กรกฎาคม 2564                       
เป็นตน้ไป  

หมายเหตุ :  (1) โปรแกรมส าหรับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ท่ีทางบริษทัฯ ใชค้ือโปรแกรม SAP 
  (2) โปรแกรมส าหรับระบบ HR (Human Resource Management) ท่ีทางบริษทัยอ่ย KGI ใชค้ือโปรแกรม People Smart 

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการออก
รายงานขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีดงักล่าว 

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

   การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ก าหนดหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
(CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดา้นการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี 
• ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจะก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล โดยประกอบธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ethical and responsible business)ตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ และไม่ท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

 

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้  

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ก าหนดหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน  
(CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

• คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ใน
แผนการด าเนินการ (operation plan) เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 
และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ โดยจดัท านโยบายหรือแนวปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
• ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง 

• ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

• ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ 

• ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
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• ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

• การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

        ตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อคู่คา้ ดงัน้ี 

• การปฏิบติัต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภณัฑ์ : พนักงานพึงส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ถูกตอ้ง เพียงพอ และรวดเร็วแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการ
กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ นอกจากน้ี พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

• การปฏิบติัต่อคู่คา้ เจา้หน้ี และ/หรือลูกหน้ี : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงปฏิบติัต่อคู่คา้ เจา้หน้ีและลูกหน้ีอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ เจา้หน้ี และ/หรือลูกหน้ี
ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 

การเคารพตอ่สิทธิในทรัพยสิ์น   

ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

• การรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ : ดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอ้งร่วมดูแลมิให้ช ารุด สูญหาย 
โดยไม่น าไปใชเ้พื่อการอื่นนอกเหนือจากธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงตอ้งเคารพทรัพยสิ์นของผูอ้ื่น 

“ทรัพยสิ์น” หมายถึง ทรัพยสิ์นทั้งท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลย ความรู้ทางวิชาการ 
เอกสารสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัที่ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล 

• การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา : รักษาและคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่น และไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาและขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้
เสียไปท าซ ้า ดดัแปลง หรือน าไปใชด้ว้ยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   

รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรืออาจน าไปสู่การ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ หรือของ 
บุคคลอื่น 

• การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ : ปฏิบติัตามกฎหมายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ อย่าง
เคร่งครัด และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์และการด าเนินงานเพื่อพฒันาการท างานและเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 

• การใช้ข้อมูลภายใน : เก็บรักษาและจดัให้บุคคลท่ีได้รับขอ้มูล เก็บรักษาข้อมูลความลบัและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์(Market Sensitive Information) โดยมีวิธีในการเขา้ถึงท่ีเหมาะสมและไม่เปิดเผยให้กบัพนกังานหรือบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ส่วนเก่ียวข้อง และไม่ใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลอันเป็นความลบัของบริษัทฯ หรือบริษทัในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ มติการ
คาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองคน้ควา้ การประมูลราคา เป็นตน้ ซ่ึงท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายหรือไม่ก็ตาม เพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น หรือเพ่ือประโยชน์
อื่นใดโดยมิชอบ 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

ค านิยามตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัในต าแหน่งหน้าท่ีหรือใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษทัฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดย
หมายความรวมถึงการกระท าต่างๆ ไดแ้ก่ การติดสินบน การให้ส่ิงของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใด การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกัยอก 
การปกปิดขอ้เท็จจริง การตกแต่งบญัชี และการคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้ค  ามัน่/สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ
การเรียกร้อง ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น รวมถึงประโยชน์อื่นใดอย่างไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอื่นใดท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ   
เป็นตน้ 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมื อง เช่น 
การให้กูเ้งิน การสนบัสนุนบุคลากร การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้
ชมงานเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินแก่องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน   

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ จะไม่กระท าการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม จะ
ไม่สนบัสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชนัไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงบริษทัฯ จะจดัให้มีโครงสร้างผูรั้บผิดชอบและระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชนัภายในองคก์รอยา่งเขม้งวด 

2. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษทัฯ เป็นองค์กรธุรกิจท่ีเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
บริษทัฯ ไม่มีแนวปฏิบติัท่ีจะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่บุคคลดงักล่าวจะไม่ด าเนินการ 
ใดๆ ท่ีท าให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวข้องทางการเมือง รวมถึงจะไม่
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษทัฯ รวมถึงใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ เพื่อด าเนินการดงักล่าว 

3. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนบัสนุน 
บริษทัฯ ประสงคท่ี์จะสนับสนุนการร่วมพฒันาชุมชนและสังคมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แข็งให้กบั
ชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซ่ึงการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
เพื่อให้บริษทัฯ ด าเนินการพฒันาชุมชนและสังคมดงักล่าว จะตอ้งถูกน าไปใชเ้พื่อสาธารณกศุลเท่านั้น และตอ้งไม่ถูกน าไปใชเ้ป็น
ขอ้อ้างส าหรับการคอร์รัปชัน ทั้งน้ี การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนจะตอ้งปฏิบัติโดยสอดคลอ้งกับระเบียบ 
บริษทัฯ และมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนการเล้ียงรับรอง ของขวญั และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไม่ควรรับของขวญัหรือส่ิงของอ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีท า
ธุรกิจกบับริษทัฯ และไม่ควรมอบของขวญัหรือส่ิงของอ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่า ซ่ึงรวมถึงการเสนอหรือให้ สัญญาว่าจะให้ของขวญั ส่ิง
บนัเทิง การจดัการท่องเท่ียว หรือส่ิงตอบแทนพิเศษ ไม่ว่าจะมีการรับ การเสนอหรือให้จริงหรือไม่ก็ตามแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือ
บุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ และพนกังานของบริษทัฯ ไม่ควรให้การเล้ียงรับรอง หรือใชจ้่ายท่ีเกินความจ าเป็นหรือไม่เหมาะสม 
แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไดรั้บส่ิงใดมาซ่ึงมีมูลค่า 
ให้ปฏิเสธไม่รับและให้รายงานผูบ้ังคบับัญชาตามล าดบัชั้นหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อทราบ ทั้งน้ี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานราชการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอื่นใด 
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5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริต คอร์
รัปชนั และปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันไปส่ือสารและปฏิบติั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย
และ / หรือระเบียบของบริษทัฯ แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผูท่ี้ปฏิเสธการคอร์รัปชนั แมว่้า
การกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแส
หรือขอ้ร้องเรียนภายในบริษทัฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ หลกัสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน สัมมนาส่งเสริมการ
ควบคุมภายในและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี การอบรมอย่างต่อเน่ืองของบริษทัฯ ระบบอินทราเน็ต กิจกรรม CG Day  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พบพนกังาน เป็นตน้ เพื่อน ามาตรการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั
และเพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายสนบัสนุนและด าเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอต่อการน ามาตรการมาปฏิบติั  

7. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียนไปยงัสาธารณชน บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอื่นท่ีบริษทัฯ มีอ านาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่คา้ทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ รายงานประจ าปี นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ย่อย กรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ จดหมายถึงผู ้ประกอบการต่างๆ คู่มือการติดต่อธุรกิจกบับริษทัฯ จรรยาบรรณคู่คา้ฯ เป็นตน้ 
เพื่อให้บุคคลดงักล่าวทราบและน ามาตรการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

8. บริษทัฯ จดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยก าหนดวงเงิน ตารางอ านาจอนุมติั วตัถุประสงค์และผูรั้บ ซ่ึงตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ี
ชดัเจนประกอบการเบิกจ่าย เพื่อป้องกนัไม่ให้ถูกพิจารณาไดว่้ามีการช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึงเพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อ
การกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจจะไม่ได้ถูกใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชัน ทั้งน้ี  
การเล้ียงรับรอง ของขวญั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญั รวมถึงงานจดัซ้ือและท าสัญญาเก่ียวกบัความเส่ียงต่อ
การเกิดคอร์รัปชนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจดัซ้ือฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
ให้ความเห็นและติดตามวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

10. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ตั้งแต่
การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเล่ือนต าแหน่ง 

11. บริษทัฯ จดัให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายใน บริษทั
ฯ ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment)  
เพื่อหารือผลการควบคุมภายในท่ีบุคลากรปฏิบติังาน 

12. บริษทัฯ จดัให้มีการบริหารความเส่ียงเพื่อควบคุม ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเส่ียง
ของการด าเนินธุรกิจ ก าหนดระดับความส าคญัของความเส่ียง และมาตรการท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงท่ีประเมินได ้พร้อมทั้ง
ติดตามความกา้วหนา้ของแผนจดัการความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

13. บริษทัฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดขึ้นจะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
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ข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค  าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

14. คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

15. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 
และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 
นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing Policy) 

วตัถุประสงค ์

นโยบายน้ีไดก้ าหนดกระบวนการ วิธีการ และช่องทางในการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือให้แก่พนักงานและเจา้หน้าท่ี เพื่อร้องเรียน
เก่ียวกับการกระท าผิดหรือประพฤติมิชอบท่ีไดพ้บเห็นหรือรับทราบ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นจากหรือเก่ียวข้องกับพนักงาน 
เจา้หน้าท่ี ผูบ้ริหาร กรรมการ ตวัแทน ผูแ้ทน หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการแทนบริษทัฯ และบริษทัย่อย นอกจากน้ี ยงัได้ก าหนด
นโยบายเพื่อคุม้ครองผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลอื่นท่ีให้ขอ้มูล จากการลงโทษทางวินัยหรือผลกระทบอื่นจากผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูบ้ริหาร ทั้งน้ี การร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสตอ้งกระท าโดยสุจริต มิไดเ้ป็นการกลัน่แกลง้หรือแกแ้คน้ใดๆ 

ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

• การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

• การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผูอ้ื่น เช่น การให้สินบน การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง การขู่กรรโชก เป็นตน้ 

• การกระท า ความประพฤติ หรือการละเวน้การกระท าในทางบัญชี รายงาน บันทึกรายการ และแนวทางปฏิบัติ และ/หรือการ
รายงานทางการเงิน หรือการควบคุมภายในท่ีมีพิรุธ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบติัทัว่ไป  

• การกระท าโดยเจตนาให้บริษทัฯ เสียหาย หรือเสียประโยชน์ 

• การปิดบงัการกระท าความผิดประเภทต่างๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

แนวทางการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด 

เม่ือผูใ้ดพบเห็นเหตุการณ์ท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบขอ้บงัคบัใดของบริษทัฯ การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการกระท าอ่ืนตามท่ีระบุในขอบเขตของ
เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตวัแทนผูแ้ทน หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการแทนของบริษัทฯ หรือบริษทั
ยอ่ย ผูร้้องเรียนควรสอบถามหรือปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาเป็นอนัดบัแรก หากไม่สะดวกใจหรือเร่ืองท่ีร้องเรียนเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชา 
ให้แจง้เร่ืองผ่านช่องทางในการร้องเรียน และการแจง้เบาะแสท่ีก าหนดไว ้โดยระบุช่ือหรือเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อไดเ้พื่ อ
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีร้องเรียนเพื่อท่ีจะสามารถด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดใ้นอนาคต ทั้งน้ี ขอ้มูลผูร้้องเรียนจะถูก
เก็บเป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรั้บการร้องเรียนดว้ยความรอบคอบ และพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระในการด าเนินการ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ติดตาม และแจง้ความคืบหน้าของการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการของบริษทัฯ รับทราบเป็นระยะๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเร่ืองร้องเรียนไดมี้การด าเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการอยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษทัฯ  
ในการคน้หาเบาะแสและการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนกรณีมีการกระท าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายการแจง้เบาะแส
การกระท าความผิด กฎระเบียบของรัฐ นโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายอื่นๆ ของบริษทัฯ หรือระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการกระท าอ่ืนตามท่ีระบุในขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

ทั้งน้ี การร้องเรียนอันเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นการกระท าผิดกฎหมาย  
ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนอนัเป็นเทจ็ตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัสูงสุดถึงขั้นเลิกจา้ง 

การให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน ผูแ้จง้เบาะแส พยาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน ผูแ้จง้เบาะแส และพยานจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะ
เก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน บุคคลท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียน และพยาน เป็นความลับแล ะไม่อาจเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ  
ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน จะตอ้งรักษาขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั และไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น เวน้แต่กรณีจ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกเปิดเผย บริษัทฯ  
จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

 
กระบวนการรับข้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing Policy) 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนก าหนดให้คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ือง
ร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดดามความคืบหน้า แกไ้ขปัญหา รายงาน)ขอ้ร้องเรียน
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และดูแลให้มีการจดัช่องทางเพื่อการรับขอ้ร้องเรียนท่ีมีความสะดวกและมีมากกว่า 1 ช่องทาง รวมทั้งเปิดเผย
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไวใ้น website หรือรายงานประจ าปี 

2. คณะกรรมการควรดูแลให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีท่ีมีการช้ีเบาะแส โดยควรก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสผ่านทาง website ของกิจการ หรือผ่านกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของกิจการท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งมี
กระบวนการดรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจริด 

เพื่อรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติดามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี ดีอย่างต่อเน่ืองทัดเทียมกับบริษัทชั้นน าอ่ืน จึงก าหนด
กระบวนการรับขอ้ร้องเรียน การแจง้เบาะแสการกระท าความผิด (Whiste Blowing Policy) ดงัน้ี 

เร่ืองท่ีรับแจง้ 

การกระท าของกรรมการ พนักงานประจ า พนักงานท่ีมีการก าหนดระยะเวลาการจ้าง พนักงานท่ีได้รับการว่าจ้างผ่านบริษัท
คู่สัญญา และตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยในเร่ืองดงัน้ี 

• การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติดามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบายหรือระเบียบขอ้บงัดบัใดๆ ของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 
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• การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็นตน้ 

ช่องทางในการแจง้ 

1. จดหมายทางไปรษณีย ์ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5  
ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

2. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ IA@bbqigroup.com 

3. Website   www.bbgigroup.com > การก ากบัดูแลกิจการ > ช่องทางการร้องเรียน 

4. โทรศพัท ์  0-2335-8673 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. การลงทะเบียนรับเร่ือง  หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน 

2. การตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล  หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบและรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งประเภทตาม 
ผูถู้กร้องเรียน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) ผูถู้กร้องเรียนเป็นพนกังาน 

2) ผูถู้กร้องเรียนเป็นหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3) ผูถู้กร้องเรียนเป็นกรรมการบริษทัฯ หรือเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือพนกังานระดบับริหาร* 

3. การสอบสวน โดยแบ่งประเภทตามผูถู้กร้องเรียน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) กรณีพนกังานเป็นผูถู้กร้องเรียน ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พิจารณาสอบสวน รวมถึงความ
จ าเป็นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของบริษทัฯ 

2) กรณีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูถู้กร้องเรียน ให้คณะกรรมการดรวจสอบพิจารณาสอบสวน รวมถึงความ
จ าเป็นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนโดยให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของบริษทัฯ และ
รายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการบริษทั 

3) กรณีกรรมการบริษทัฯ หรือเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือพนกังานระดบับริหาร เป็นผูถู้กร้องเรียนให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาสอบสวน รวมถึงความจ าเป็นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนโดยให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของบริษทัฯ และรายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบไปด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน และไม่เป็นผูมี้ส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 
พนักงานระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือรองกรรมการผูจ้ดัใหญ่ขึ้นไปเป็นประธาน และพนักงานอย่างน้อย  
2 คนเป็นคณะกรรมการ 

หมายเหตุ* พนักงานระดบับริหาร หมายถึง พนักงานระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่าผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไป 

4. การแจง้ผลต่อผูแ้จง้เบาะแส เม่ือกระบวนการสอบสวนไดเ้สร็จส้ิน ให้น าส่งผลการสอบสวนและการด าเนินการต่อผูท่ี้ถูก
ร้องเรียนแก่หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือแจง้สรุปผลให้แก่ผูแ้จง้เบาะแส และจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเป็นความลบั 

5. การรายงานต่อกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบภายในน าเสนอผลการสรุปเร่ืองท่ีแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน และการด าเนินการ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

mailto:IA@bbqigroup.com
http://www.bbgigroup.com/
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หลกัการในการด าเนินงาน 

การด าเนินการในทุกขั้นตอนนั้น จะตอ้งถือปฏิบติัเป็นความลบั โดยรับรู้เพียงในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น 
และจะตอ้งไม่เปิดเผยช่ือ ผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนในทุกกรณี โดยจะตอ้งยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

• จดัท าระบบฐานขอ้มูลเก็บความลบัของขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และก าหนดบทลงโทษส าหรับเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบขอ้มูลดงักล่าว
เม่ือขอ้มูลถูกเปิดเผย 

• การเขา้ระบบฐานขอ้มูลดงักล่าวจะสามารถกระท าไดโ้ดยผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไปเท่านั้น 

• ถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัดบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงานของผูท่ี้ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใชดุ้ลพินิจส่ังการท่ีสมดวร เพ่ือคุม้ครองผู ้
ร้องเรียน พยาน และบุดคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ตอ้งรับภยั หรือความไม่ชอบธรรมอนัเน่ืองมาจากการร้องเรียน 
การเป็นพยานหรือการให้ขอ้มูล 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

  การกระท าใดๆ ท่ีไร้จริยธรรมหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือความผิดปกติของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
รวมถึงเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยนั้น จะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อภาระทางการเงินท่ีอาจ
เพ่ิมขึ้นในอนาคตอีกดว้ย ทั้งน้ี พนกังานบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ยและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื่นไดมี้ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลซ่ึงจะเกิด
ผลดีต่อบริษทัฯ พนกังาน และ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยจะท าให้บริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย มีภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือท่ีดี เพื่อเป็น
องคก์รท่ีพฒันาไปอยา่งย ัง่ยืนโดยในปี 2564 ไม่พบการรายงาน หรือการกระท าผิดเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

       ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 

• บริษทัฯ ให้ความส าคญัและยึดมัน่การปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึงบงัคบัใชก้บัการด าเนินธุรกิจในทุกประเทศ โดยบริษทัฯ มุ่งหวงัให้
พนักงานให้ความเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวฒันธรรมแต่ละ
ทอ้งถ่ิน อีกทั้งเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

        ตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 

• ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดว้ยการสนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียม 
เป็นธรรมส่งเสริมการจา้งแรงงานในทอ้งถ่ิน ผูด้อ้ยโอกาสและคนพิการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

    โครงการในอนาคต 

 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูน้ าในอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของประเทศไทย ดว้ยความช านาญและประสบการณ์ดา้น
ธุรกิจชีวภาพท่ียาวนาน บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพไปสู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value 
Bio-Based Products) ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดูแล และส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) (“ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพมูลค่า
สูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ”) เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตใหม่ (New S-Curve) ให้แก่บริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 โครงการ 
ในอนาคตของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
1.ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

  1.1 โครงการขยายก าลงัการผลิตเอทานอลของโรงงานน ้าพอง 2 ของ KGI 
        จากแผนการปรับโครงสร้างน ้ ามันเช้ือเพลิงในประเทศไทยของกระทรวงพลังงาน เพ่ือส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพและ  

สร้างรายไดใ้ห้กับเกษตรกรผูป้ลูกพืชพลงังาน เช่น ออ้ย และมันส าปะหลงั โดยการก าหนดให้โรงกลัน่น ้ ามนัยกเลิกการผลิตน ้ ามัน 
แก๊สโซฮอล ์91 และผลกัดนัให้แก๊สโซฮอล ์E20 (น ้ามนัเบนซินท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20.0) เป็นน ้ามนัพ้ืนฐานกลุ่มเบนซิน  
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ท าให้แนวโน้มปริมาณการใช้เอทานอลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) พบว่า
กระทรวงพลงังานมีเป้าหมายในการเพ่ิมปริมาณการใชเ้อทานอลจากประมาณ 4.0 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2563 เป็น 7.5 ลา้นลิตรต่อวนั  
ในปี 2580 ดงันั้นเพื่อรองรับปริมาณการใชเ้อทานอลท่ีเพ่ิมขึ้นจากนโยบายสนบัสนุนของภาครัฐ  

        ดังนั้ น เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 อนุมัติให้  KGI ลงทุนก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัขอนแก่น หรือโรงงานน ้ าพอง 2 โดยมีก าลงัการผลิตติดตั้ง 200,000 ลิตรต่อวนั และก๊าซชีวภาพ
ก าลงัการผลิต 12 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่งผลให้ก าลงัการผลิตเอทานอลรวมของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจาก 600,000 ลิตรต่อวนั เป็น 
800,000 ลิตรต่อวนั และเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2562 อนุมติังบลงทุนเพ่ิมเติมให้ KGI 
ส าหรับก่อสร้างถงัเก็บโมลาสส าหรับโรงงานน ้ าพอง 2 จ านวน 200 ลา้นบาทโดยบริษทัฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 1,200 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดมี้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแลว้จ านวน 845.67 ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการผลิตเชิง
พาณิชยบ์างส่วนไดภ้ายในปี 2565 และสามารถผลิตไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2566 

                 1.2 โครงการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพของ BUP ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  
         โรงงานผลิตเอทานอลของ KGI ท่ีสาขาบ่อพลอย สามารถผลิตไอน ้ าเพ่ือใช้ภายในโรงงานเองได้ โดยวตัถุดิบหลักของ  

การผลิตไอน ้ าของโรงงานบ่อพลอยคือก๊าซชีวภาพ ท่ีไดจ้ากการหมกัน ้ากากส่าหรือผลผลิตพลอยไดจ้ากกระบวนการกลัน่เอทานอล ซ่ึง
ในปัจจุบนั โรงงานบ่อพลอยมีบ่อก๊าซชีวภาพขนาดเลก็ ท าให้ไม่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ KGI  

        ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 อนุมติัให้ BUP ลงทุนในโครงการ
ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพท่ีโรงงานบ่อพลอย ก าลงัการผลิต 84,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั นอกจากน้ีเน่ืองจาก BUP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นมา
ใหม่ ท าให้สามารถยื่นขอการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได ้
นิติบุคคลจากก าไรในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ในระยะเวลา 8 ปี โดยบริษทัฯ คาดว่าจะใชเ้งินลงทุนรวมประมาณ 
150 ลา้นบาท ซ่ึง BUP อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดมี้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแลว้จ านวน 72.86 
ลา้นบาท และคาดว่าจะเปิดด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 

   1.3 โครงการติดตั้งหมอ้ไอน ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของ BUP ท่ีจงัหวดัขอนแก่น  
          เน่ืองจากโรงงานผลิตเอทานอลของ KGI ท่ีสาขาน ้ าพอง 2 อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือขยายก าลงัการผลิตเอทานอล

เพ่ิมขึ้น 200,000 ลิตรต่อวนั และก๊าซชีวภาพก าลงัการผลิต 12 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี ท าให้เม่ือโครงการแลว้เสร็จ โรงงานผลิตเอทา
นอลของ KGI สาขาน ้ าพอง จะมีก าลงัการผลิตก๊าซชีวภาพรวมประมาณ 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากพอส าหรับ
การน าก๊าซชีวภาพกลบัมาใชป้ระโยชน์เพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าใชเ้องภายในโรงงาน โดยโครงการน้ีจะช่วยลดค่าใชจ้่ายและ
เพ่ิมความเสถียรภาพของกระบวนการผลิตเอทานอล  

ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2563 อนุมติัให้ BUP ลงทุนในโครงการติดตั้งหมอ้
ไอน ้ า ก าลงัการผลิต 20 ตนัต่อชัว่โมง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ก าลงัการผลิตรวม 3 เมกะวตัต์ ซ่ึงครอบคลุมปริมาณไอน ้ าและไฟฟ้าท่ีใช้
ส าหรับโรงงานผลิตเอทานอล สาขาน ้าพอง 2 ของ KGI โดยคาดว่าจะใชเ้งินลงทุนรวมประมาณ 180 ลา้นบาท BUP เร่ิมด าเนินการตาม
โครงการดงักล่าวแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดมี้ค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นแลว้จ านวน 87.06 ลา้นบาท และคาดว่าจะเปิดด าเนินการผลิตเชิง
พาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2566 

    2.   ธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑดู์แล และส่งเสริมสุขภาพ (Health 
and Well-Being Products)  

      2.1 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
      2.1.1 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ ์Alternative Protein ประเภท Animal-Free Protein 
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           ดว้ยกระแสรักสุขภาพ และเป้าหมายสู่การมีสุขภาพท่ีดีอย่างย ัง่ยืน ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้บริษทัฯ  
ไดมี้ความตระหนกั และไดริ้เร่ิมพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมสมดุลกลา้มเน้ือและความแข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพ
การฟ้ืนฟูสภาพกลา้มเน้ือในผูรั้กการออกก าลงักาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในตลาด โดยหน่ึงในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีสนใจ และเป็น 
ท่ีนิยมอยา่งมากในตลาดคือ ผลิตภณัฑป์ระเภท Animal-Free Protein 

           Animal-Free Protein อาทิเช่น โปรตีนท่ีมาจากพืช (Plant-Based Protein) เช่น ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลูกไก่ เป็นตน้ บริษทัฯ 
จึงไดริ้เร่ิมศึกษาเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยมองหาบริษทัท่ีมีความช านาญทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เพ่ือร่วมศึกษาและวิจยั
ผลิตภณัฑ์ Animal-Free Protein ท่ีมาจากเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (Synthetic Biology) โดยคาดว่า จะสามารถเร่ิมวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ให้ลูกคา้กลุ่ม B2B เช่น กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อน าไปผลิตผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ในปี 2565 ก่อนท่ีจะเขา้สู่ลูกคา้
กลุ่ม B2C ต่อไป 

    2.1.2โครงการพฒันาผลิตภณัฑ ์Probiotic 
             บริษทัฯ ไดศึ้กษาผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยส่งเสริมความสมดุลในระบบทางเดินอาหาร เสริมสร้างภูมิคุม้กนั  และส่งเสริมสุขภาพ

ให้กบัผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ Probiotic ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากเช้ือจุลินทรียก์ลุ่ม Lactic Acid Bacteria (LAB) ประกอบไปดว้ยเช้ือจุลินทรีย์
กลุ่ม Lactobacillus, Streptococcus และ Bifidobacterium เป็นตน้ โดยจุลินทรียเ์หล่าน้ีพบไดต้ามอาหารหมกัประเภทต่างๆ เช่น โยเกิร์ต 
และนมเปร้ียวท่ีมีขายตามทอ้งตลาด และดว้ยคุณสมบติัขา้งตน้ท าให้ผูบ้ริโภคสรรหาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมาช่วยส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างสมดุลแบบองคร์วมให้กบัร่างกาย ซ่ึง Probiotic เป็นหน่ึงในทางเลือกดา้นการเสริมสร้างสุขภาพส าหรับผูบ้ริโภค บริษทัฯเล็งเห็น
ถึงแนวทางการใส่ใจในสุขภาพของผูบ้ริโภคเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งความตอ้งการในการบริโภค Probiotic มีเพ่ิมมากขึ้น ดงัจะเห็นไดจ้าก
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Probiotic ในรูปแบบแคปซูล ผงกรอกปากและการผสมในอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ บริษทัฯไดห้ารือกบัโรงงาน
ผูผ้ลิตจุลินทรียส์ าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Probiotic และมีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวให้เหมาะสมกบัสภาวะสุขภาพของคนไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยใชข้อ้มูลดา้นสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและ
อาเซียนมาใช้ในการท าวิจยัด้วย โดยความร่วมมือน้ี ทางบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินและท าความร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบั สุขภาพของคนไทย ท าให้สามารถต่อยอดกบับริษทัชั้นน าดา้นการพฒันา Probiotic เพื่อพฒันา
สินคา้ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและปัญหาดา้นสุขภาพ ของคนไทยต่อไปในอนาคต  

             ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนจา้งผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ Probiotic ให้กลุ่มลูกคา้ทั้ง B2B และ B2C โดยคาดว่าจะออกจ าหน่าย
ในประเทศไทยในปี 2565 และจะขยายการจดัจ าหน่ายไปในภูมิภาคอาเซียนต่อไป  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมดุลของร่างกายอยา่ง
ย ัง่ยืน  

   2.1.3 ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์B-Nature Plus 
            บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกหลายรายการ โดยการคัดสรรส่วนผสมจากผูผ้ลิตสารสกัด

คุณภาพสูงระดับโลก บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมขอขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย  เช่น ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากแคลเซียมและคอลลาเจนไทป์ทู ผลิตภณัฑ์โปรตีนจากพืช  ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภท Probiotic ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมสมุนไพร ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของสารส าคญัต่างๆ รวมถึง เคร่ืองด่ืมโปรตีน
ทางเลือก ส าหรับลูกคา้กลุ่มร้านกาแฟ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมโปรตีนทางเลือก เพื่อจ าหน่ายปลีก และผลิตภณัฑ์กลุ่มสารสกดัจากกญั
ชง กญัชา และกระท่อมเพื่อสุขภาพ โดยในอนาคตจะมีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
ออกจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภค 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสูตรเฉพาะท่ีจะสามารถจ าหน่ายเชิงพาณิชยภ์ายในปี 2564 จ านวน  2 ผลิตภณัฑ์ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะสามารถจ าหน่ายไดใ้นไตรมาสท่ี 2  ของปี 2565 มีทั้งหมด 4 ผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
ใหม่ท่ีอยู่ในขั้นตอนของการพฒันา (ขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร) ไม่ต ่ากว่า 6 สูตร ซ่ึงคาดว่าจะสามารถจดัจ าหน่ายไดภ้ายในปี 2565 
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อยา่งไรก็ตาม แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงและโดยออ้ม ต่อแผนการขา้งตน้ของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนตามความเหมาะสมต่อไป 

2.1.4 ธุรกิจผลิต และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพจากนวตักรรมขั้นสูงเช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ 
(Synthetic Biology) 

2.1.5 โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคโนโลยีของ Manus ภายใต้บริษทั  
ร่วมทุน WIN 

          ตามแผนงานของ WIN ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ กับ Manus เม่ือ WIN สามารถท าตลาดดว้ยผลิตภณัฑ์ของ 
Manus ไดถึ้งเป้าหมายท่ีตกลงร่วมกนั ทาง WIN จะด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภณัฑส์ารให้ความหวานและผลิตภณัฑชี์วภาพท่ี
มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพของ Manus เพื่อเป็นฐานการผลิตและจัดจ าหน่ายในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ในอนาคต โดยบริษทัฯ คาดว่า WIN จะใชเ้งินลงทุนรวมประมาณ 1,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
ไดป้ระมาณปี 2567   

 
         ซ่ึงในระหว่างปี 2565 น้ี WIN จะเร่ิมด าเนินการจดัตั้ง R&D Center และจดัจา้งผูผ้ลิตภายนอกส าหรับการจดัท าผลิตภณัฑ์สาร

ให้ความหวานผสมส าหรับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนธุรกิจการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ WIN ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการจดัตั้ง
บริษทัย่อยของ WIN ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อความสะดวกในการด าเนินงานดา้น R&D  โดยคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการจดัตั้งในช่วง
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 เป็นตน้ไป 

         นอกจากน้ี ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นประเทศซ่ึงมีพ้ืนท่ีในแถบมรสุมเขตร้อน ท าให้มียุงและแมลงเป็น
จ านวนมาก WIN จึงมองเห็นโอกาสในการออกผลิตภณัฑ์ป้องกนัแมลงท่ีผลิตจากสารธรรมชาติ ซ่ึงมีสารส าคญัในการไล่ยงุและแมลง 
อีกทั้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปลอดภยัต่อคนและสัตว ์อีกทั้งมีคุณสมบติัสามารถป้องกนัแมลงไดเ้ทียบเท่ากบัสารป้องกนัแมลงจาก
สารเคมี ผลิตภณัฑน้ี์จะจ าหน่ายภายใตแ้บรนดข์อง Manus ส าหรับตลาด B2C เพื่อน าไปผลิตผลิตภณัฑป้์องกนัแมลงในกลุ่ม Health care 
& Home care เช่น ยากนัยุง สเปรยไ์ล่แมลง ตวัอย่างกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย B2C คือ กลุ่มลูกคา้รายย่อยใชใ้นครัวเรือน เช่น กลุ่มผูรั้กสัตว์
เล้ียง กลุ่มครอบครัวท่ีมีเด็กเล็ก/ผูสู้งอายุ เพื่อใช้เป็นผลิตภณัฑ์ประจ าบ้าน เป็นตน้ และยงัสามารถน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ในกลุ่ม 
โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ฟาร์มผกัผลไม้มูลค่าสูง เบ้ืองตน้ WIN ก าลงัด าเนินการขึ้นทะเบียนน าเขา้น ้ ามันหอม
ระเหย เพื่อน าเขา้มาผลิตสินคา้และจดัจ าหน่ายในประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถจดัจ าหน่ายไดภ้ายในปี 2565 

 
2.1.6 โครงการก่อสร้างโรงงานพฒันา ผลิต และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพ (Contract Development 

and Manufacturing Organization (CDMO)) 
แผนยุทธศาสตร์ของบริษทัฯ ท่ีจะลงทุนแบบบูรณาการทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม โดย ณ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 บริษทัฯ ยงั

ขาดห่วงโซ่ดา้นธุรกิจกลางน ้ า เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ทางบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสท่ีจะลงทุนในโรงงานพฒันา ผลิต 
และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง (Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO)) ซ่ึงสามารถผลิต
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพขั้นสูงต่างๆ โดยผลิตเป็น ผลิตภณัฑ์กลุ่มโปรตีน ท่ีผ่านการคดัเลือกจุลินทรียท์างเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น เอนไซม์ , 
คอลลาเจน, โปรตีนจากนม, โปรตีนจากไข่  ตลอดจนผลิตภณัฑ์ Alternative Protein ชนิดต่างๆ ผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีผลิตขึ้นจะถูก
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ โรงงาน CDMO น้ีจะ
สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงผา่นกระบวนการเพาะเล้ียงจุลินทรียท่ี์ตอ้งการ ดว้ยวิธีการ Precision Fermentation เพื่อให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีคุม้ค่ากว่าการผลิตแบบดั้งเดิม และยงัช่วยพฒันาให้เกิดนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีชีวภาพซ่ึง
พฒันาจาก Lab-scale สู่ Commercial Scale ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้ นเม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีดั้ งเดิม โรงงาน
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต และลดตน้ทุนไดดี้กว่า  
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โดยบริษทัฯ ไดว้างแผนการพฒันาโครงการ CDMO โดยสร้างเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงร่วมกบัพนัธมิตรในต่างประเทศ
เพื่อผลิตสินคา้ให้ไดม้าตรฐานเดียวกนักบัผูผ้ลิตในต่างประเทศท่ีสามารถน าไปพฒันาสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงและทดแทนผลิตภณัฑ์โปรตีน
ในรูปแบบดั้งเดิม อีกทั้งมีความพร้อมในการรองรับธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

อย่างไรก็ตามโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจะเกิดขึ้น ก็ต่อเม่ือธุรกิจท่ีก าลังด าเนินการพัฒนาอยู่มีความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีจะขยายการผลิต โดยอาศยัความต่อเน่ืองของธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจตน้น ้าถึงปลายน ้า รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ของบริษทัฯ โดยมี
เป้าหมายพฒันาโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ชีวภาพขั้นสูงให้เป็น Biorefinery Complex ในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ S – Curve และ BCG Model ของภาครัฐ โดยบริษทัฯ อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนโครงการ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถเปิด
ด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดร้าวไตรมาสท่ี 4 ของปี 2566 

2.1.7 โครงการผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชี์วภาพท่ีมีมูลค่าสูงท่ีส่งเสริมสุขภาพอืน่ๆ 
         ดว้ยกระแสรักสุขภาพถือเป็นเทรนด์ท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคทัว่โลก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการต่ืนตวัในการระวงัป้องกนั และใส่ใจในเร่ืองของการบริโภคท่ีปลอดภยัมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น ทางบริษทัฯเล็งเห็นถึงโอกาสในการท าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคของผูบ้ริโภค 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจไดว่้าตนเองบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัปราศจากสารพิษตกคา้ง บริษทัฯ จึงท าการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั
ธุรกิจน้ีร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชนต่างๆ  เช่น การเขา้ท าความร่วมมือกบับริษทั ไบโอม จ ากดั (ไบโอม) ซ่ึงเป็นบริษทั
วิจยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ น าโดยนักวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภายใตก้ารบ่มเพาะจาก CU 
Innovation Hub และส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์หรือ
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพชนิดต่างๆ ดว้ยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เพ่ือพฒันาสินคา้ออกมาสู่ผูบ้ริโภค อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถลา้งสารเคมี
ของสารพิษฆ่าแมลงท่ีตกคา้งในผกัและผลไม ้สารช่วยยืดอายุผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม ้โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑ์ คือ 
ร้านคา้ปลีกรายใหญ่ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ผูส่้งออกผกัและผลไม ้ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเปิดจ าหน่ายเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2565  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดท้  าการเจรจาและเตรียมลงนามในสัญญาร่วมทุนกบั ไบโอม เพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของไบโอม ในสัดส่วน
ร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ไบโอม โดยบริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ ไบโอม  
จะแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ทั้งน้ีแหล่งเงินทุนในการเขา้ลงทุนคร้ังน้ีจะมาจากเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี แผนการลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม การเปล่ียนแปลง
ทางกฎหมาย เงินลงทุนและเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการของโครงการต่างๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงในแผน
ธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษทัฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ต่อแผนการข้างต้นของบริษัทฯ ดังนั้ น  บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุงแผนการลงทุนตามความเหมาะสมต่อไป
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รายการระหว่างกนั 
1. ภาพรวมรายการระหว่างกันของของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ กบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยเป็นธุรกรรม
ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าและมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองใน อนาคตสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลกัดงัน้ี 

 

1. ธุรกรรมท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ  

1.1 การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ เอทานอล และไบโอดีเซล  

บริษทัย่อยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเอทานอลแปลงสภาพ ไดแ้ก่ KGI และ BBE ท าหนา้ท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เอทานอลแปลงสภาพเกรด
เช้ือเพลิงให้กับ BCP ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดย BBGI ได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิง  
เอทานอลแปลงสภาพกบั BCP ในระยะยาว (ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2570) และ BBGI ไดท้  าสัญญาโอนสิทธิการขายเอทานอลให้กบั 
KGI และ BBE โดยมีการตกลงปริมาณและราคาซ้ือขายเป็นรายไตรมาสและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 
บริษทัย่อยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล ไดแ้ก่ BBF ท าหน้าท่ีจดัจ าหน่ายไบโอดีเซลให้กับ BCP ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวเป็น
ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยมีราคาและเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป โดย BBF ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายเช้ือขายน ้ ามนัไบโอดีเซล
กบั BCP ในระยะยาว (ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2570) โดยมีการตกลงปริมาณและราคาซ้ือขายเป็นรายไตรมาสและมีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไป    

1.2  การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดท่ี้ไดจ้ากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพ 

บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเอทานอลแปลงสภาพ ไดแ้ก่ KGI ท าหนา้ท่ีจดัจ าหน่ายก๊าซชีวภาพซ่ึงเป็นผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดท่ี้ไดจ้าก
กระบวนการจัดการน ้ ากากส่าท่ีเกิดจากการผลิตเอทานอลให้กบักลุ่มบริษทั KSL คือ (1) KKP เพื่อน าไปใช้ผลิตไอน ้ า และ  
(2) KMS เพื่อน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตปุ๋ ย ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการเขา้
ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซชีวภาพระหว่าง KGI กบั KKP และ KMS ในระยะยาว (ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2570) โดยมีการตกลงราคาและ
มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 
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1.3 การซ้ือวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ การซ้ือกากน ้าตาล และน ้าตาลทรายดิบ  
บริษทัย่อยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเอทานอลแปลงสภาพ ไดแ้ก่ KGI จะมีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอล คือ กากน ้ าตาล
และน ้ าตาลทรายดิบ จากกลุ่มบริษทั KSL คือ KSL NKT TMK ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดย KGI 
ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาลกบั KSL ในระยะยาว (ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2570)  โดยมีการตกลงปริมาณและราคาซ้ือขายกนั
ทุกๆ ตน้ฤดูกาลผลิต (1 พฤศจิกายน) เและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

ส าหรับการซ้ือน ้ าตาลทรายดิบจะเป็นการซ้ือขายเป็นรายคร้ัง (Spot) จากกลุ่มบริษทั KSL คือ NKS ในช่วงท่ีราคา
กากน ้ าตาลมีราคาค่อนขา้งสูงเพ่ือเป็นส่วนผสมเพ่ิมเติมและบริหารจดัการตน้ทุนการผลิต โดยมีการตกลงราคาและมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป 

1.4 การซ้ือสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าอุตสาหกรรม 
1.5 บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเอทานอลแปลงสภาพ ไดแ้ก่ KGI จะมีการซ้ือสาธารณูปโภคจากกลุ่มบริษทั KSL คือ KKP ซ่ึงมีโรงไฟฟ้า

ตั้งอยูใ่กลก้บัโรงงานผลิตเอทานอลท่ีน ้ าพองและบ่อพลอย เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตเอทานอล ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรม
ท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดย KGI ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสาธารณูปโภคกบั KKP ในระยะยาว (ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2570) โดยมีการ
ตกลงราคาและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป  

1.6 การซ้ือวตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซล และน ้ามนัหล่อล่ืน  
บริษทัย่อยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเอทานอลแปลงสภาพ ไดแ้ก่ KGI และ BBE จะมีการซ้ือน ้ ามนัเบนซินจาก BCP เพื่อน ามาผสมในเอทา
นอลก่อนจ าหน่ายเป็นเอทานอลแปลงสภาพให้กบัลูกคา้ ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการซ้ือ
แบบรายคร้ัง (Spot) อา้งอิงตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป นอกจากน้ี บริษทัย่อย ไดแ้ก่ KGI BBF BBE จะมีการซ้ือ
น ้ ามันเตา น ้ ามันดีเซล และ/หรือน ้ ามันหล่อล่ืน จาก BCP เพื่อใช้กับเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวเป็น
ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นการซ้ือแบบรายคร้ัง (Spot) อา้งอิงตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

2. ธุรกรรมท่ีเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  
2.1  การจดัซ้ือและบริหารคลงัพสัดุ งานทรัพยากรบุคคล ค่าบริหารจดัการส านกังาน การซ้ือทรัพยสิ์น อุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืนๆ  

บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเอทานอลแปลงสภาพ ไดแ้ก่ KGI มีธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีส าคญั คือ การว่าจา้ง
ให้ KSL เป็นผูด้  าเนินการเหมือนเป็นฝ่ายจัดซ้ือของ KGI ซ่ึง KSL จะด าเนินการจดัหาพสัดุท่ีใชใ้นส านกังานต่างๆ และจดัหางาน
บริการ เช่น งานจา้งซ่อม จากบุคคลภายนอกและบริษทัอื่นในกลุ่มบริษทั KSL ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ือง โดย KGI ไดเ้ขา้ท าสัญญาจดัซ้ือและบริหารคลงัพสัดุกบั KSL เป็นรายปีและต่ออายุอตัโนมติัทุก 1 ปี เม่ือครบก าหนด 
โดยมีการตกลงราคาโดยคิดค่าบริหารจดัการท่ีตน้ทุนบวกก าไร และคิดราคาพสัดุต่างๆท่ีราคาทุน  
นอกจากน้ี KGI ยงัมีธุรกรรมอื่นๆ เช่นการใชบ้ริการงานทรัพยากรบุคคล งานบริหารจดัการส านักงานท่ีโรงงานเอทานอลท่ีน ้ า
พองและบ่อพลอย จากกลุ่มบริษทั KSL ซ่ึงเป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของ KGI โดยมีการตกลงราคาและมีเง่ือนไขทาง
การคา้ทัว่ไป  

2.2  การจา้งบริหารงานระหว่าง BBGI กบั BCP และ KSL  
2.3 BGI มีการด าเนินการว่าจา้งบุคลากรจาก BCP และ KSL ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจมาปฏิบติังาน (Secondment) ในต าแหน่งงานท่ี

ส าคญัของ BBGI และบริษทัย่อยในเครือตามท่ีตกลงกนั ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีการท า
สัญญาว่าจา้งเป็นรายปีและต่ออายุทุกปี ทั้งน้ีอตัราการว่าจา้งคิดจากประมาณการเงินเดือน โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพและ
สวสัดิการอืน่ๆ ท่ี BCP และ KSL คาดว่าจะจ่ายให้กบับุคลากรท่ีส่งไปปฏิบติังาน 
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2.4 งานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
BBGI และบริษทัย่อยไดแ้ก่ BBF BBE และ BUP ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศกบั BCP ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
จดัการ และลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษทัในกลุ่ม BCP และ KGI ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศกบั KSL  โดยมีขอบเขตการให้บริการหลกัๆ ได้แก่ การให้บริการระบบ ดูแลและสนับสนุนการใช้ระบบงาน ERP 
ดูแลระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน และให้ค  าปรึกษาในการใชง้านดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีการท าสัญญาว่าจา้งเป็นรายปีและต่ออายุทุกปี โดยมีการตกลงราคาโดยคิดค่าบริการท่ีราคาทุนและมี
เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

2. รายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ 

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทัฯ ท่ีมีรายการกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์  
 

1. บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“BCP”) 
 

• ประกอบธุรกิจโรงกลัน่น ้ามนั และจ าหน่าย
น ้ามนัส าเร็จรูปทั้งคา้ปลีก คา้ส่ง 

• ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นบริษทัฯ         
ร้อยละ 60.0 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

2. บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
(“KSL”) 
 

• ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 
และผลพลอยไดอ่ื้นๆ 

• ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นบริษทัฯ          
ร้อยละ 40.0 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 
 

3. บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) (“BCPG”) 
 

• ประกอบธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค • มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ BCP          
โดย BCP ถือหุ้นใน BCPG ร้อยละ 70.04 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชยั ชุณหวชิร และ             
นายชยัวฒัน์ โควาวิสารัช 

4. บริษทั บางจาก รีเทล จ ากดั (“BCR”) 
 

• ประกอบธุรกิจร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม • มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ BCP             
โดย BCP ถือหุ้นใน BCR ร้อยละ 100.00 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายชยัวฒัน์ โควาวิสารัช 

5. บริษทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั (“TMK”) 
 

• ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 
และผลพลอยไดอ่ื้นๆ 

• มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ KSL            
โดย KSL ถือหุ้นใน TMK ร้อยละ 90.2 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

6. บริษทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 
(“NKT”) 
 

• ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 
และผลพลอยไดอ่ื้นๆ 

• มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ KSL            
โดย KSL ถือหุ้นใน NKT ร้อยละ 95.8 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

7. บริษทั น ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จ ากดั 
(“NKS”) 

 

• ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 
และผลพลอยไดอ่ื้นๆ 

• มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ KSL โดย 
KSL ถือหุ้นใน NKS ร้อยละ 98.6 
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        บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์  
 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

8. บริษทั โรงไฟฟ้าน ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(“KKP”) 

 

• ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

• มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ KSL โดย 
KSL ถือหุ้นใน KKP ร้อยละ 100.0 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

9. บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ 
จ ากดั (“KMS”) 

 

• ประกอบธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายวตัถุดิบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

• มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ KSL โดย 
KSL ถือหุ้นใน KMS ร้อยละ 100.0 

10. บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั 
(“KRE”) 

 

• ประกอบธุรกิจพฒันาและลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้เช่า และเป็นศนูย์
ฝึกอบรมของกลุ่มบริษทั KSL 

• มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ KSL โดย 
KSL ถือหุ้นใน KRE ร้อยละ 91.0 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

11. บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง 
จ ากดั (“KAG”) 

 

• ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปน ้ าตาลทรายใน
ประเทศและด าเนินกิจการทางการเกษตร 

• มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัหน่ึงราย ไดแ้ก่ KSL โดย 
KSL ถือหุ้นใน KAG ร้อยละ 100.0 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

12.  บริษทั ราชาชูรส จ ากดั (“TFI”) 
 

• ประกอบธุรกิจจ าหน่ายผงชูรส • มีกรรมการร่วมกนั คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์  
 
 

13. บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 
(“TSO”) 

 

• ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์
เพื่อบริโภค 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

14. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) (“TSTE”) 

 

• ประกอบธุรกิจบริการขนถ่ายสินคา้ขึ้นเรือ
เดินสมุทร ให้เช่าโกดงัเก็บสินคา้และบริการ
ท่าเทียบเรือ 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และ
นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

15. บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 
(“TST”) 

 

• ประกอบธุรกิจบริการขนส่ง • มีกรรมการร่วมกนั คือ นายชลชั ชินธรรมมิตร์ และ
นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 

16. บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (“CLS”) 

• ขายส่งเคมีภณัฑท์างอุตสาหกรรม • มีกรรมการร่วมกนั คือ นายชลชั ชินธรรมมิตร์  

17. บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) 
(“SST”) 

• ให้บริการจดัเก็บเอกสาร/ทรัพยสิ์น  • มีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรไม่
บรรลุนิติภาวะ) ของบริษทัถือหุ้นเกิน 10% 

18. คุณพิริยพ์ล ชินธรรมม์ิตร - • บุตรคุณจ ารูญ ชินธรรมมติร์ ซ่ึงเป็นกรรมการของ
บริษทั 
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         บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

3. รายการระหว่างกนัที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าท ากับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

       รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สามารถ 

      สรุปได ้ดงัน้ี 

3.1 รายการกลุ่มรายได้ 

 
ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

1. การขายเอทานอล BCP 
 
 
 
BCP 

KGI  
 
 
 
BBE 
 
 
 

- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
- ลูกหน้ีการคา้ 
 
 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
- ลูกหน้ีการคา้ 
 

 

1,835.82 
208.11 

 
 

881.64 
101.14 

2,453.68 
209.58 

 
 

1,120.74 
100.19 

- ภายหลงัจากการควบรวมบริษทัในช่วงปลายปี 2560 
บริษัทได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงเอทานอล
แปลงสภาพกับ BCP และได้โอนสิทธิการขายเอทา
นอลให้กับ KGI และ BBE เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้ 
KGI และ BBE สามารถด าเนินการขายเอทานอล
ให้กบั BCP ไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยราคาซ้ือขายอา้งอิง
มาจากราคาเฉลี่ยของเอทานอลแปลงสภาพท่ีผลิต
ด้วยวตัถุดิบกากน ้ าตาลหรือมันส าปะหลงั (แลว้แต่
กรณี) ซ่ึงเป็นราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายให้แก่
บุคคลภายนอก และมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป  

- ทั้งน้ี ระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายกบั BCP จะส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2570 และเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มี
ระยะเวลาส้ินสุด หากไม่มีการเลิกสัญญาตามเง่ือนไข 
(รายละเอียดเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายเอทานอลแปลง
สภาพ ในส่วนท่ี 2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มูลส าคญัอ่ืน) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและมีเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 KSL 
 
NKS 
 
 
NKT 
 
 
TMK 
 
KKP 
 
TFI  
 
TSTE 
 
TSO 
 
TST 

KGI 
 
KGI 
 
 
KGI 
 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 

- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
- ลูกหน้ีการคา้ 
 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
- ลูกหน้ีการคา้ 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

0.04 
 

0.01 
- 
 

0.01 
- 
 

0.06 
 

0.19 
 

0.01 
 

0.17 
 

0.07 
 

0.65 

0.12 
 

0.11 
0.04 

 
0.31 
0.01 

 
0.18 

 
0.01 

 
0.06 

 
- 
 
- 
 
- 

- ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 KGI ไดเ้ร่ิมมีการขายเอทา
นอลเกรดอุตสาหกรรมให้บริษทัในเครือเพื่อน าไปท า
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดมือ โดยราคาเทียบเคียงกบั
ราคาท่ีขายให้แก่บุคคลภายนอก 

คณ ะก รรม ก ารต รวจส อบ
พิจารณาแล้วเห็น ว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
ข อ งบ ริษัท  มี ค ว าม จ า เป็ น
สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้ปกติทัว่ไป 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

2. การขายไบโอดีเซล BCP BBF - รายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล 
- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีการคา้ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

7,142.79 
- 

449.65 
- 

8,284.62 
- 

539,25 
- 

- BBF ท าสัญญาซ้ือขายน ้ ามนัไบโอดีเซลกับ 
BCP ซ่ึงก าหนดปริมาณไบโอดีเซลขั้นต ่าท่ี 
BBF จะจ าหน่ายให้กบั BCP โดยราคาอา้งอิง
จ าก ร าค า ไ บ โ อ ดี เซ ล ต าม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงาน 
สนพ. (EPPO) และปรับด้วยปัจจยัต่างๆ ซ่ึง
ขึ้นอยู่กบัจุดจ าหน่าย สภาวะแข่งขนัในตลาด 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ซ่ึงเป็นราคาท่ี
เทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอ่ืน และมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป 
- ทั้งน้ี ระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายกบั BCP 
จะส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2570 และเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ให้สัญญามีผลใช้
บังคับ ต่อไปโดยไม่มี ระยะ เวลาส้ิน สุด  
ห าก ไม่ มี ก าร เลิ ก สั ญ ญ าต าม เง่ือน ไข 
(รายละเอียดเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายน ้ ามัน 
ไบโอดีเซล ในส่วนท่ี 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูล
ส าคญัอ่ืน)  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

3.  การขายก๊าซ
ชีวภาพ 

KKP  KGI - รายไดจ้ากการขายก๊าซชีวภาพ 
- ลูกหน้ีการคา้ 

17.65 
 

2.05 
 

18.05 
 

2.14 

- KGI ขายก๊าซชีวภาพซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากการจดัการน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตเอ
ทานอลของโรงงานน ้ าพอง ให้แก่ KKP เพ่ือ
น าไปใชผ้ลิตไอน ้ า โดยมีการเขา้ท าสัญญาซ้ือ
ขายก๊าซชีวภาพระหว่าง KGI กับ  KKP ซ่ึง
ราคาขายก๊าซชีวภาพอา้งอิงจากตน้ทุนท่ี KKP 
ใช้ในการจัดหาเช้ือเพลิงจากแหล่งอ่ืน คือ  
กากอ้อย ท่ีให้ค่าความร้อนเท่ากันกับก๊าซ
ชีวภาพ 

- เน่ืองจากก๊าซชีวภาพไม่สามารถน าไปขายต่อ
ให้บุคคลอ่ืนหรือใช้ประโยชน์อ่ืนได้ ดังนั้น 
ราคาขายก๊าซชีวภาพท่ีตกลงกนัจึงช่วยให้ KGI 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและเป็นรายได้เสริม
ให้กบั KGI  และมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

- ทั้ งน้ี  ระยะเวลาของสัญญาให้ ส้ินสุดวันท่ี  
31 ตุ ล าค ม  2570 แ ล ะ เมื่ อ ค รบ ก าห น ด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้สัญญามีผลใช้บังคับ
ต่อไปโดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด หากไม่มีการ
เลิกสัญญา (โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกบัสัญญา
ซ้ือขายก๊าซชีวภาพในส่วนท่ี  2.2 หัวข้อ 8 
ขอ้มูลส าคญัอ่ืน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษทั 
โด ยมี ร าค าแ ล ะ เง่ือน ไข
ท า ง ก า ร ค้ า ป ก ติ ทั่ ว ไ ป  
จึงพิจารณาเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจากกลุ่ม
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

4. การขายกลีเซอรีน 
 

CLS 
 

BBF 
 

- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

 

0.41 
- 

- 
- 

- BBF มีการขายกลี เซอรีนให้กับคู่ค้า เพ่ือ
น าไปเป็นส่วนผสมการผลิตเจลแอลกอฮอล์
ช่วง COVID-19 เป็นการชัว่คราว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 

5. การขายกลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ (ไม่นอ้ย
กว่า 99.5%) 

 

CLS 
 

BBF 
 

- รายไดจ้ากการขายกลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ (ไม่นอ้ยกว่า 99.5%) 
 
 

- 
 
 

1.35 
 
 
 

- BBF มีการขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ (ไม่น้อย
กว่า 99.5%) เพ่ือน าไปขายต่อให้กับลูกคา้ราย
อ่ืน (Trader) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 

6. การขายแอลกอฮอล ์ BCP BBGI - รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 

- 
- 

1.24 
0.14 

- BBGI มกีารขายแอลกอฮอลส์ าหรับท าความ
สะอาด ความเขม้ขน้ 75% ใหก้บั BCP ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัคู่คา้รายอ่ืน และมี
เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจากกลุ่ม
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

7. รายไดอ่ื้น 
 
 
 

NKT 
 
 
KKP 
 
 
KMS 
 
 
KSL 
 

KGI 
 
 
KGI 
 
 
KGI 
 
 
KGI 
 

- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

 
- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

 
- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 
- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

0.12 
0.01 

 
0.07 
0.32 

 
0.42 
0.01 

 
0.1 
- 
 

0.16 
0.01 

 
0.38 
0.16 

 
0.15 
0.03 

 
- 
- 

- KGI มีการให้บริการกับ KKP KMS และ 
NKT เช่น ส่งพนักงานไปช่วยงาน ไปขบัรถ  
ค่าเช่าห้องพัก ค่าบริหารจัดการส านักงาน 
เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ัง
คราว โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจาก 
KGI มี ท รัพ ย าก ร ท่ี ส าม ารถ ให้ บ ริก าร
สนบัสนุนธุรกิจแก่ KKP KMS และ NKT ได้
ในขณะนั้น และยงัเป็นรายได้เสริมให้กับ 
KGI โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราท่ี  KGI 
ก าหนดขึ้ นส าหรับบริการดังกล่าว ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีไม่ท าให้ KGI เสียประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนบัสนุนธุรกิจของบริษทั โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 

KSL KGI - รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 

- 
- 

1.49 
- 
 

-การขายท รัพย์สิ น ให้  KSL ในไตรมาส 
1/2564 นั้นเป็นการขายรถยนต์โดยราคาขาย
เทียบเคียงกบัราคาตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนบัสนุนธุรกิจของบริษทั โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุด
วันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับงวดปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 BCR 
 

BBGI 
 

- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 

2.01 
- 

- 
- 
 

- ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 BBGI ได้มี
การจ้างผลิต เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือ 50 มล. 
จากบุคคลภายนอกและได้น ามาส่งมอบขาย
ให้กับ BCR รายการดังกล่าวเป็นกิจกรรม
ชัว่คราว 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายก ารดังกล่ าว เป็ น รายก าร
สนับสนุนธุรกิจของบริษทั โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้ปกติ
ทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

BCP 
 

BBF 
 

- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 

- 
- 

0.43 
0.04 

- BBF จะด าเนินการจดัหาน ้ ามนัไบโอดีเซล
ส่ งให้ กับ  BCP ท่ี ค ลั งน ้ ามัน สุ ราษ ฎ ร์  
โดยการแลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างกันกับคู่
ค้า ท่ี  BBF จัดห า (SWAP) เพ่ื อ เป็ น ก าร
ประหยดัค่าขนส่งของ BBF แทนการขนส่ง
จากคลงัน ้ามนับางปะอิน 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายก ารดังกล่ าว เป็ น รายก าร
สนับสนุนธุรกิจของบริษทั โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้ปกติ
ทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 
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3.2 รายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

1. การซ้ือกากน ้าตาล KSL 
 
 
 
 
 
 
 
TMK 
 
 
 
 
 
NKT 
 
 
 
 
 
 

KGI  
 
 
 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 
 
 
 

- ซ้ือกากน ้าตาล 
- เจา้หน้ีการคา้ 
- ตน้ทุนการผลิตคา้งจ่าย 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ
กากน ้าตาล 
- รายไดค้า้งรับ 

 
 
- ซ้ือกากน ้าตาล 
- เจา้หน้ีการคา้ 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ
กากน ้าตาล 
- รายไดค้า้งรับ 

 
- ซ้ือกากน ้าตาล 
- เจา้หน้ีการคา้ 
- ตน้ทุนการผลิตคา้งจ่าย 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ
กากน ้าตาล 
- รายไดค้า้งรับ 

 

499.76 
- 
- 

85.45 
 
- 
 
 

184.94 
- 

36.78 
 
- 
 

264.47 
- 
- 

46.9 
 
- 
 

484.06 
14.82 

- 
98.09 

 
- 
 
 

214.13 
- 

41.58 
 
- 
 

249.64 
- 
- 

58.79 
 
- 
 

- KGI ท าสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลจาก KSL TMK และ 
NKT เพ่ือน ามาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล 
โดยราคาและปริมาณซ้ือขายจะตกลงกันทุกๆ ต้น
ฤดูกาลผลิต (1 พฤศจิกายน) ซ่ึงอ้างอิงจากราคา
กากน ้าตาลท่ีทางคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ค านวณราคาอ้อยทั้ ง
ประเทศในแต่ละปี ซ่ึงถือเป็นราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บั
ราคาท่ีซ้ือจากคู่คา้รายอ่ืน และมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 
- ทั้งน้ี ระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 

2570 และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้
สัญญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปโดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด 
หากไม่มีการเลิกสัญญา (รายละเอียดเก่ียวกบัสัญญา
ซ้ือขายกากน ้ าตาล ในส่วนท่ี 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูล
ส าคญัอ่ืน)  
- ในช่วงปี 2563 KGI ซ้ือน ้ าตาลทรายดิบจากกลุ่ม 

KSL คือ NKSเพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทา
นอล โดยเป็นการซ้ือขายเป็นรายคร้ัง (Spot) เพื่อเป็น
ส่วนผสมเพ่ิมเติมและบริหารจดัการตน้ทุนการผลิต 
โดยเป็นราคาท่ีเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอ่ืนซ่ึงเป็น
ราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุ สมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 
NKS 
 
 
 

 
KGI 
 
 

 
- ซ้ือน ้าตาลทรายดิบ 
- เจา้หน้ีการคา้ 

 
23.70 
1.08 

 
- 
- 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุ สมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

2. การซ้ือน ้ามนั
เบนซิน น ้ามนั
ดีเซล และน ้ามนั
หล่อลี่น 

BCP 
 
 
 
 
BCP 
 
 
 
BCP 

BBE 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 
BBF 

- ค่าซ้ือน ้ามนัเบนซิน น ้ามนั
ดีเซลและน ้ามนัหล่อลื่น 
- เจา้หน้ีการคา้ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าซ้ือน ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเตา 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
 
- ค่าซ้ือน ้ามนัเบนซิน น ้ามนั
ดีเซลและน ้ามนัหล่อลื่น
(น ้ามนัเคร่ือง) 
- เจา้หน้ีการคา้ 

2.23 
 
- 
- 
 

2.71 
- 
 
 

0.01 
 
 
- 

2.31 
 
- 
- 
 

0.79 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- BBE ซ้ือน ้ ามันเบนซินจาก BCP เพ่ือน ามาผสมใน 
เอทานอลก่อนจ าหน่ายเป็นเอทานอลแปลงสภาพ
ให้กบัลูกคา้ โดยราคาน ้ ามนัเบนซินเป็นราคาตลาดท่ี 
BCP ขายให้กับผู ้ซ้ือรายอ่ืนและมีเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไป 
 
- นอกจากน้ี BBF และ BBE ได้ซ้ือน ้ ามันดีเซล และ
น ้ามนัหล่อลื่นเกรดอุตสาหกรรมจาก BCP เพื่อใชก้บั
เค ร่ืองจักรของ BBF และ BBE โดยราคาน ้ ามัน
ดงักล่าวเป็นราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
- KGI ได้ซ้ือน ้ ามันเตาจาก BCP มาใช้กับเคร่ืองจักร 

KGI โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเทียบเคียงกบัราคา
ตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 

3. การซ้ือไขปาลม์และ
น ้ามนัปาลม์ก่ึง
บริสุทธ์ิ 

TSO BBF - ค่าซ้ือไขปาลม์และน ้ามนั
ปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ 
- เจา้หน้ีการคา้ 

9.75 
 

5.8 

- 
 
- 

- BBF มีการซ้ือไขปาล์มและน ้ ามันปาล์มก่ึงบริสุทธ์ิ  
จ าก  TSO เ พ่ื อน าม า เป็ น วัต ถุ ดิ บ ใน ก ารผลิ ต 
ไบโอดีเซล ซ่ึงราคาสามารถเทียบเคียงราคาได้กับ 
คู่คา้รายอ่ืน  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

4. การซ้ือ
สาธารณูปโภค 

KKP 
 

KGI 
 

- ค่าซ้ือสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า 
ไอน ้า และน ้าอุตสาหกรรม) 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายค่าไฟฟ้า 
 
 

181.89 
 

14.78 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169.05 
 

14.52 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- KGI เข้าท าสัญญาซ้ือขายสาธารณูปโภคกับ KKP 
ได้แก่  ไฟฟ้า ไอน ้ า  และน ้ าอุตสาหกรรม เพ่ือ
น ามาใชใ้นกระบวนการผลิตเอทานอล โดยราคาซ้ือ
ขายไฟฟ้าเป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับราคาท่ี KKP 
ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และอัตราเดียวกันกับท่ี  KKP คิดกับบริษัทอ่ืนใน
กลุ่มบริษัท KSL และราคาซ้ือขายไอน ้ า และน ้ า
อุตสาหกรรมเป็นอัตราเดียวกันกับท่ี KKP คิดกับ
บริษทัอ่ืนในกลุ่มบริษัท KSL และมีเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไป 
 

- ทั้งน้ี ระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2570 และ เมื่ อครบก าหนดระยะ เวลาดังกล่ าว  
ให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มีระยะเวลา
ส้ินสุด หากไม่มีการเลิกสัญญา (รายละเอียดเก่ียวกบั
สัญญาซ้ือขายสาธารณูปโภค ในส่วนท่ี 2.2 หัวขอ้ 8 
ขอ้มูลส าคญัอ่ืน) 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 BCPG 
 

BBF - ค่าซ้ือสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
- เจา้หน้ีการคา้ 

7.79 
0.77 

6.81 
0.69 

- BBF ซ้ือไฟฟ้า โดยมีการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กับ BCPG เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล โดยราคาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นอตัราท่ีเทียบเคียงได้
กับราคาท่ี  BCPG ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง 2566 และต่ออายุ
อตัโนมัติออกไปคร้ังละ 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
ไม่เกิน 25 ปี (รายละเอียดเก่ียวกับสัญญาซ้ือขาย
สาธารณูปโภค ในส่วนท่ี 2.2 หัวขอ้ 8 ขอ้มูลส าคญั
อ่ืน) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

5.  การจา้งบริหาร
จดัการของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

KMS KGI - ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
ของเสียจากกระบวนการผลิต 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
- รายไดค้า้งรับ 
 
 
- ดอกเบ้ียจ่าย (ค่าเช่า) 

- 
 
- 

12.91 
 
 

19.78 

- 
 
- 
- 
 
 

19.33 
 

- ในช่วงปี 2560-2562 KGI ได้ท าสัญญาจ้างบริหาร
จดัการของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลกับ 
KMSเพ่ือให้บริการจัดการน ้ ากากส่า ตะกอนยีสต ์
ตะกอนซัลเฟอร์ กากตะกอนจากกระบวนการท าไบ
โอแก๊ส ซ่ึงเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเอทา
นอลและไบโอแก๊ส  

- ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2562 KGI ไดท้ าสัญญาจะ
ซ้ือจะขายทรัพยสิ์นของ KMS เพื่อน ามาใชใ้นธุรกิจ
ของ KGI จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างบริหารจัดการของ
เสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลกบั KMS ดงันั้น 
การจา้งบริหารจดัการของเสียกบั KMS จะไม่เกิดขึ้น
อีก 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

6. การจา้งบริหารงาน BCP 
 
 
KSL 

BBGI 
 
 
BBGI 

- ค่าจา้งบริหารงาน 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

 
- ค่าจา้งบริหารงาน 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

47.22 
4.21 

 
13.35 
1.04 

39.09 
10.26 

 
5.36 
0.48 

- ในปี 2561 BBGI มีการเขา้ท าสัญญาจ้างบริหารงาน
กับ BCP และ KSL ตามล าดับ เพ่ือให้  BCP และ 
KSL จดัหาพนักงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตามคุณสมบติัตามท่ีบริษทั 
ก าหนดไปปฏิบติังานท่ี BBGI หรือบริษทัอ่ืนในกลุ่ม
บริษทัฯ ตามขอบเขตงานท่ี BBGI ก าหนด  

- ทั้งน้ี อตัราค่าจา้งก าหนดจากประมาณการเงินเดือน 
โบนัส กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ สวัสดิการและค่า
ช่วยเหลือพาหนะ ท่ี BCP และ KSL คาดว่าจะจ่าย
ให้กับพนักงานท่ีจดัส่งไปปฏิบัติงานท่ี BBGI หรือ
บริษัท อ่ืนในกลุ่มบริษัทฯ และมีเง่ือนไขการค้า
เป็นไปตามการคา้ปกติทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

7. ค่าใชจ่้ายเพ่ือการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 

7.1 การจดัซ้ือจดัจา้ง 
และบริหารคลงั
พสัดุ 

KSL KGI - ค่าบริการในงานท่ีเก่ียวกบั
ธุรกรรมจดัซ้ือจดัจา้ง และ
บริหารคลงัพสัดุ 
(ค่าธรรมเนียมบริหาร) 
- ค่าซ้ือพสัดุและบริการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 
 

0.32 
 

 
 

10.14 
- 
- 

0.45 
 
 
 

7.00 
- 
- 

- KGI ไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งบริหารงานจดัซ้ือจดัจา้งและ
คลังพสัดุกับ KSL เพ่ือจ้างบริการในงานท่ีเก่ียวกับ
ธุรกรรมจดัซ้ือจดัจ้าง และบริหารคลงัพสัดุ เพ่ือให้
เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)  
จากการใช้ท รัพยากรด้านการขนส่ ง (logistics) 
ร่วมกนัและเกิดประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนกบัโรงงาน 
และ KGI ไม่ตอ้งลงทุนในคลงัพสัดุของตนเอง โดย
มีอตัราค่าบริการดงัน้ี 
1) ธุรกรรมจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารคลงัสินคา้ 

KSL จะมีการเรียก เก็บค่ าธรรมเนียมบริหาร  
ซ่ึงค านวณจากตน้ทุนค่าจดัหา ค่าด าเนินการ บวก
อตัราก าไร  
2) ธุรกรรมจดัซ้ือ KSL จะท าหนา้ท่ีเสมือนฝ่ายจดัซ้ือ 

จึงมีการจัดหาพัสดุและจัดหางานบริการ (เช่น 
งานจ้างซ่อม) จากบุคคลภายนอก โดย KSL จะ
เรียกเก็บค่าพสัดุและค่าจดัหางานบริการ กบั KGI 
ในราคาทุ น  เท่ ากับ ราคาท่ี  KSL จัดห าพัสดุ 
และ/หรือจดัหางานบริการจากบุคคลภายนอก 

- ทั้งน้ี อตัราค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราเดียวกันกบัท่ี 
KSL คิดกับบริษัท อ่ืนในกลุ่ มบ ริษัท  KSL และ 
มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ค วาม
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

- KGI ได้แจ้งยกเลิกสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างบริหารคลัง
พสัดุกับทาง KSL ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
เป็นตน้ไป 

7.2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

KSL KGI - ค่าบริการในงานท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 

0.37 
 
- 

0.06 
 
- 

- KGI ไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งบริหารงานทรัพยากรบุคคล
กบั KSL เพ่ือจา้งบริการในงานท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารเงินเดือน โบนัส 
ค่าตอบแทนอ่ืน งานนายทะเบียน เก็บประวติัของ
พนักงาน โดยอตัราค่าบริการเป็นไปตามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นจริงโดยค านวณจากบุคลากรและงานท่ีใช ้

- ทั้งน้ี อตัราค่าบริการดงักล่าวเทียบเคียงไดก้ับค่าจา้ง
บุคคลภายนอก และมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

7.3 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

BCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSL 

BBGI 
 
 
 
BBF 
 
 
 
BBE 
 
 
 
BUP 
 
 
 
 
KGI 

- ค่าบริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

 
- ค่าบริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

 
- ค่าบริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าบริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

 
 
- ค่าบริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 

0.56 
 

0.01 
 

0.67 
 

0.06 
 

0.55 
 

0.05 
 

0.30 
 

0.32 
 
 

0.68 
 
- 

0.39 
 

0.04 
 

0.63 
 

0.06 
 

0.53 
 

0.05 
 
- 
 
- 
 
 

0.98 
 
- 

- BBGI BBE และ BBF ได้เข้าท าสัญญาจ้างบริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ BCP ตาม
ขอบ เขตงาน ท่ี  BBGI BBE และ  BBF ก าหน ด  
โดยอตัราค่าจา้งเป็นตน้ทุนซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ี 
BCP คิดกับบริษัท อ่ืนในกลุ่ มบ ริษัท  BCP และ 
มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
- ในปี 2563 BUP ได้ว่าจ้าง BCP ในการติดตั้งระบบ 

SAP และใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่นเดียวกบักลุ่ม BBGI บ.อ่ืนๆ 

 
 
- KGI ได้ ว่ าจ้าง KSL เพ่ื อ ให้ บ ริก ารโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (SAP) แก่  KGI ตามขอบเขตงานท่ี 
KGI ก าหนด โดยอตัราค่าจา้งเป็นราคาตน้ทุนท่ี KSL 
จ่ายให้กบับุคคลภายนอก  

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 



247 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
           บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

7.4 การตรวจสอบ
ภายใน 

BCP 
 
 
 
 

BBF 
 
 
 
 

- ค่าบริการดา้นตรวจสอบ
ภายใน 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

 
 

0.50 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 

- BBGI ร่วมกับ BBF ว่าจ้าง BCP เพ่ือให้บริการด้าน
ตรวจสอบภายในแบบ Co-source เน่ืองจากเห็นว่า 
ทีมงานตรวจสอบภายในของ BCP มีประสบการณ์ 
และความรู้ความสามารถท่ีจะให้บริการดงักล่าวได ้

 
- ส าหรับอตัราค่าบริการมีท่ีมาจากค่าธรรมเนียมต่อวนั
และจ านวนวนัในการปฏิบัติงาน (Man Day) ของ
ทีมงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงอา้งอิงจากค่าตอบแทน
ของทีมงานตรวจสอบภายในดงักล่าว และมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

7.5 การใชบ้ริการดา้น
กฎหมาย 

BCP BBGI - ค่าบริการดา้นกฎหมาย 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

- 
- 

0.50 
0.54 

- BBGI ได้ว่าจ้าง BCP เข้ามาให้ความเห็นและหา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมดา้นงานดา้นกฎหมายและคดีความใน 
Project Glow ซ่ึงเป็น Project ของฝ่ายพฒันาธุรกิจท่ี
หาธุรกิจมาให้พิจารณาการเขา้ซ้ือบริษทั 

 

BCP BBF - ค่าบริการดา้นกฎหมาย 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

- 
- 

0.20 
0.21 

- BBF ได้ ว่ าจ้ าง  BCP ในก ารให้ ค วาม เห็ นท าง             
ดา้นกฎหมายและตรวจสอบร่างในประเด็นขอ้พิพาท
โครงการก่อสร้าง โรงกลัน่กลีเซอรีน 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

7.6 การจ่ายค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ 

KSL 
 
 
NKT  
 
 
 
 
KMS  
 
 
 
KKP KRE KAG 
TFI และ CLS  
 
 
 

KGI 
 
 
KGI 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 
KGI 
 
 
 
 
 

- ค่าใชจ่้าย 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าใชจ่้าย 
- ค่าซ้ือน ้ามนั 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 
- ค่าใชจ่้าย 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 
- ค่าใชจ่้าย 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 
 
 
 
 

1.35 
0.31 

 
5.85 
16.94 
2.35 

- 
 

5.12 
- 
- 
 

0.49 
- 
- 

0.82 
0.09 

 
2.19 

18.27 
2.73 

- 
 

0.83 
0.11 

- 
 

0.26 
- 
- 
 

- KGI มีการท ารายการอ่ืนๆ  กับ  KSL NKT KMS 
KKP KRE KAG TFI และ CLS เช่น ค่าเช่าห้องพัก  
ค่าบริหารจดัการส านักงาน ค่าบริการใชร้ถ ค่าซ้ือน ้ า
ด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ 
KGI และเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ KGI โดยอัตรา
ค่าบริการหรือค่าสินคา้เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ี KSL 
NKT KMS KKP KRE KAG TFI และ CLS คิดกับ
บริษทัอ่ืนในกลุ่มบริษทั KSL 
  

- ส าห รับรายการซ้ือน ้ ามัน  เป็นกรณี ท่ี ผู ้ขน ส่ ง
กากน ้ าตาลและผูข้นส่งเอทานอลเติมน ้ ามนัท่ีสถานี
บริการน ้ ามันของ NKT ผูข้นส่งยงัไม่ต้องช าระค่า
น ้ ามัน แต่ให้ KGI สามารถน าค่าจ้างขนส่งท่ีต้อง
ช าระให้ผูข้นส่งมาหักกลบกับค่าน ้ ามนัดังกล่าวได ้
โดยภายหลัง NKT จึงเรียกเก็บค่าน ้ ามันจาก KGI 
แทนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูข้นส่ง โดยราคาท่ี
เรียกเก็บเป็นราคาเดียวกบัท่ีผูข้นส่งตอ้งจ่ายค่าน ้ ามนั
ให้กบั NKT  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดั งกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 BCP KGI - ค่าใชจ่้าย (ค่านายหนา้) 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 

- 
- 

0.15 
- 

- ส าหรับค่านายหน้าท่ีจ่ายให้ BCP เป็นราคาท่ีตกลง
กันตามสัญญา เมื่ อทาง BCP จัดหาลูกค้ากลุ่ ม 
เอทานอลเวชภณัฑใ์ห้กบั KGI 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

SST KGI - ค่าใชจ่้าย 0.004 0.02 - KGI ซ้ือกล่องกระดาษเพ่ือน ามาใช้ในการเก็บ
เอกสารของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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           บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 คุณพิริยพ์ล 
ชินธรรมมิตร์ 

KGI - ค่าใชจ่้าย (ค่าท่ีปรึกษา) 0.10 0.10 - KGI มีการน าน ้ ากากส่าจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานเอทานอลท่ีบ่อพลอยไปแจกจ่ายต่อเกษตรกร
ช าวไ ร่ ท่ี ข ายอ้อ ยให้ ก ลุ่ ม  KSL เ พ่ื อบ า รุ ง ดิ น  
ซ่ึงคุณพิริย์พลมีความเช่ียวชาญในการจัดการและ
รู้จกัเกษตรกรชาวไร่ในละแวกเป็นอย่างดี ทาง KGI 
จึงว่าจ้างคุณพิริย์พล ท าหน้าท่ีเจรจาต่อรอง ติดต่อ
ประสานงานชุมชน ตลอดจนเกษตรกรทั่วไป  
โดยอัตราค่าจ้างเป็นเงินทั้ งส้ิน 100,000 บาทต่อปี 
ระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี  
31 ตุลาคม 2564 โดย KGI ไม่มีแผนต่ออายุสัญญา
เมื่อครบก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

BCR BBGI - ค่าใชจ่้าย 0.06 - - ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 BBGI ได้มีการจ้าง
ผ ลิ ต  เจ ล แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ล้ า ง มื อ  50 ม ล .จ า ก
บุคคลภายนอก และไดน้ ามาส่งมอบขายให้กบั BCR 
ซ่ึงทาง BCR ได้มีการชาร์จค่า DC สินค้า รายการ
ดงักล่าวเป็นกิจกรรมชัว่คราว 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิ จของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 CLS 
 
 
 

BBF - ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 0.08 - BBF ได้ ซ้ื อส าร เคมี  Sodium Metaperiodate เพ่ื อ
น ามาใชท้ดสอบหาค่าความเขม้ขน้ของกลีเซอรีนดิบ 
(Crude Glycerine) ในตวัอย่างผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนบ
ริสุทธ์ิ (Refined Glycerine) ก่อนขายให้กบัลูกคา้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

BCP BBGI - ค่าบริการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

- 
- 

0.93 
0.80 

- BBGI ได้มีท าสัญญาใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางของ BCP 
บางส่วน อาทิ  ห้องพยาบาล ห้องออกก าลังกาย 
ห้องสมุด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน  
โดยราคาเป็นไปตามท่ีตกลงกันในสัญญา ซ่ึงเป็น
ราคาเดียวกนักบัท่ี BCP คิดกบับริษทัในเครือรายอ่ืน  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

BCP BBGI - ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

- 
- 

0.06 
0.07 

- BBGI ได้มีการเช่าเค ร่ืองคอมพิวเตอร์จาก BCP 
เพ่ือให้พนักงานใช้ในการปฏิบัติติงาน โดยราคา
เป็นไปตามท่ีตกลงกันในสัญญา ซ่ึ งเป็นราคา
เดียวกนักบัท่ี BCP คิดกบับริษทัในเครือรายอ่ืน 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 BCP BBF - ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

0.23 
- 
 
 

0.03 
- 
 
 

0.18 
0.19 

 
 

- BBF ได้ว่าจ้าง BCP ให้มาทดสอบการใช้งานของ
Motor ภ ายใน โรงงาน  (On line Test & Off line 
Test) เพ่ือน าส่งไปซ่อมแซมกับผู ้รับเหมาภายนอก
ต่อไป 

 
- BBF ได้ว่าจ้าง BCP ให้มาทดสอบตัวอย่างน ้ ามัน
หมอ้แปลง ส าหรับใช้ในโครงการ Bio Transformer 
Oil 

 
 
- BBF ไดว่้าจา้ง BCP เป็นท่ีปรึกษาดา้นความปลอดภยั
ระบบ PSM เพ่ือลดและป้องกันการเกิดอุบัติการณ์
ร้ายแรง จากกระบวนการผลิตท่ีใชส้ารเคมีไวไฟ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี คว าม
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

7.7 การซ้ือทรัพยสิ์น 
 

KSL NKT KKP  
 
 
KMS 
 
 
 
 

KGI 
 
 
KGI 
 
 
 
 

- ค่าซ้ือทรัพยสิ์น 
- เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
 
- ค่าซ้ือทรัพยสิ์น 
- เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
 
 
 

11.63 
0.08 

 
13.37 

- 
 
 
 

4.46 
0.06 

 
0.01 

- 
 
 
 

- KGI ไดซ้ื้อทรัพยสิ์นบางรายการจากกลุ่มบริษทั KSL 
เพื่อน ามาใชใ้นธุรกิจของ KGI โดยมีรายการหลกัๆ 
เช่น  
(1)  การซ้ือวสัดุในการก่อสร้างเคร่ืองจกัรส่วนขยาย
ของโรงงานน ้าพองและบ่อพลอยส่วนใหญ่จาก KSL 
เน่ืองจาก KSL เป็นศูนยก์ลางในการจดัหาวสัดุและ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมเคร่ืองจักร  
ซ่ึงอตัราท่ีเรียกเก็บเป็นไปตามขอ้ตกลง 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุน ธุรกิจของบ ริษัท  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็น
ว่า รายก ารดังกล่ าวมี ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าซ้ือทรัพยสิ์น 
- เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 
- 

(2) การซ้ือทรัพยสิ์นจาก KMS จ านวน 13.37 ล้าน
บาท ในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือรถบรรทุกและ
รถกระบะเพ่ือน ามาใชง้านเก่ียวกบัการบริการจดัการ
ของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลของ KGI  
ซ่ึงอยู่ภายใตส้ัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์น ระหว่าง 
KMS และ  KGI จ านวน  400 ล้านบาท  ลงวัน ท่ี  
1 พฤศจิกายน 2562 โดยเป็นราคาท่ีประเมินโดยผู ้
ประเมินอิสระจากภายนอก 
 

- BUP ไดใ้ช้บริการระบบชั่งน ้ าหนักจาก KSL ซ่ึงคิด
อตัราเดียวกบัท่ีเรียกเก็บ KGI 

7.8 การส ารองจ่าย
ค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัตั้งบริษทัของ 
BBH 

 (คาดว่าจะไม่
เกิดขึ้นต่อเน่ือง
ในอนาคต) 

BCP BBGI - เจา้หน้ีอ่ืน 0.29 0.29 - ในการจดัตั้ง BBH ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ
ควบรวมบริษทัระหว่าง BBH และ KSLGI BCP ได้
ด าเนินการเร่ืองการจดทะเบียนจดัตั้ง BBH รวมถึง
ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงันั้น BBGI มีหน้าท่ีตอ้งช าระคืนค่าใชจ่้ายดงักล่าว
ให้กับ BCP ในภายหลัง โดยท่ีราคาท่ี BBGI ต้อง
ช าระคืนเป็นราคาท่ี BCP ตอ้งจ่ายให้กบับุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการ 
ท่ีเกิดขึ้ นในอดีต ซ่ึงคาดว่าจะ
ไม่เกิดขึ้นต่อเน่ืองในอนาคต  
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3.3 รายการระหว่างกันในกลุ่ม BBGI 

ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

1. ค่าบริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBF 
 
 
BBE 
 
 
KGI 
 
 
 
 
BBF 
 
 
BBE 
 
 
KGI 
 
 
WIN 
 

- ค่าบริหารจดัการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าบริหารจดัการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าบริหารจดัการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

 
 

 
- ค่าบริการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าบริการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าบริการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

 
- ค่าบริการ 
- เจา้หน้ีอ่ืน 

9.78 
0.87 

 
10.50 
0.94 

 
11.68 
1.04 

 
 
 

12.38 
1.28 

 
1.26 
0.11 

 
3.18 
0.28 

 
- 
- 

8.44 
2.92 

 
7.23 
2.26 

 
18.09 
4.64 

 
 
 

14.77 
1.32 

 
1.33 
0.12 

 
3.36 
0.30 

 
0.98 
0.13 

- ราคาทุน บวก Margin 5-10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ราคาทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- MDC วันท่ี 21 มี.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mancom คร้ังท่ี 8/2561 วันท่ี 25 
มิ.ย. 2561 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

3. ค่าเส้ือโปโล 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การบริการจดัหารถ 
 
 
 
5. รายไดอ่ื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBGI 
 
 
 
BBE 
 
 
 
 
 
 
BBGI 
 
 

BBF 
 
 
BBE 
 
 
KGI 
 
 
KGI 
 
 
 
KGI 
 
 
 
 
 
 
KGI 
 
 

- ค่าเส้ือโปโล 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าเส้ือโปโล 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าเส้ือโปโล 
- เจา้หน้ีอ่ืน 
 
- ค่าบริการจดัหารถ 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 
 
- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 
 
 
 
 
- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 

- 
- 
 

0.08 
- 
 

0.14 
- 
 

1.11 
0.09 

 
 

65.06 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

0.03 
- 
 

0.10 
- 
 

0.18 
- 
 

0.19 
- 
 
 

0.26 
0.27 

 
 
 
 
 

0.01 
0.01 

 

- ราคาทุนท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ราคาทุน 
 
 
 
- ในปี 2563 KGI ขายกากน ้ าตาลให้กับ BBE ซ่ึงถือ
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นเป็นคร้ังคราว โดยรายการ
ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ร า ย ก า ร ท่ี เ ที ย บ เคี ย ง ไ ด้ กั บ
บุคคลภายนอก 

- ในปี 2564 KGI ขายสารเคมีให้กับ BBE ในราคาท่ี 
KGI ซ้ือจากบุคคลภายนอก 

 
 
- ในปี 2564 KGI ไดข้ายขา้วอินทรียไ์รซ์เบอร์ร่ีท่ี KGI 
ปลูกให้กับ BBGI เพ่ือน ามาจัดเป็นชุดของขวัญปี

- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

 
- คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
4/2561 วันท่ี 3 เม.ย. 2561 

 
- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

 
- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBGI 
 
 
 
BUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBE 
 
 
 
KGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
 
 
- รายไดอ่ื้น 
- ลูกหน้ีอ่ืน 
- ลูกหน้ี (เงินจ่ายแทน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 
- 
 
 

0.31 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

1.03 
0.06 
0.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม่ ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงกนั 
- บีบีจีไอซ้ือเอทานอลเพ่ือบริจาคแก่ รพ. กับ BBE 
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเทียบเคียงได้กับ
บุคคลภายนอก 

 
- KGI มีรายได้ค่ าเช่ าท่ี ดินจาก BUP – BP จ านวน 

130,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี (1/7/63-30/6/65) โดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

- KGI มีรายไดค้่าเช่าท่ีดินจากBUP -NP จ านวน 6,000 
บ าท  ระยะ เวลา 1 ปี  (15/3/64-28/2/65) ซ่ึ งราคา
เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

- KGI ท าสัญญาจ้างบริหารงานกับ BUP ระยะเวลา 1 
ปี ตั้งแต่ 1/7/63-30/6/64 อตัราค่าบริการ 50,000 บาท
ต่อเดือน และระยะเวลา 6 เดือน  ตั้ งแต่  1/7/64-
31/12/64 อตัราค่าบริการ 70,000 บาทต่อเดือน โดย
จดัประเภทเป็นค่าใช่จ่าย 30,000 บาทต่อเดือน และ
เขา้ AUC อีก 20,000 บาทต่อเดือน และส าหรับเดือน 
ก.ค. เป็นตน้มาเขา้ AUC เดือนละ 40,000 บาท 

- KGI มีรายได้ค่าบริการใช้รถ และค่าไฟฟ้ากับ BUP 
เพ่ือน ามาใช้ในงานก่อสร้างโรงงาน ซ่ึงอัตราเรียก
เก็บเป็นราคาเดียวกันกับท่ี KGI ท่ีถูกเรียกเก็บจาก 
KSL 

 

- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

 
- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

 
 
 
 
- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

6. รายไดจ้าก                 
การขาย 
 
 
 
7. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUP 
 
WIN 
 
 
BBGI 
 
BBF 
 
BBF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBGI 
 
BBGI 
 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายไดอ่ื้น 
 
- รายไดอ่ื้น 
 
 
- รายไดข้ายเอทานอล 
 
- รายไดข้ายเอทานอล 
 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 

0.13 
 

0.01 
 

0.56 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.01 
 

0.04 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
- BBGI มี การเรียก เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ี  BBGI จ่ ายให้
ล่วงหน้าคืนจาก BUP กับ WIN อาทิ เช่น ค่าท าป้าย
ช่ือบริษทั ค่าใชจ่้ายพนง. ต่างๆ ซ่ึงเป็นราคาทุนท่ีจ่าย
ให้ก่อน 

 
 
- KGI ขายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเพ่ือไปท า
ผลิตภัณฑ์ล้างมือ โดยราคาเทียบเคียงกับบุคคล 
ภายนอก 

 
- KGI ได้ซ้ือ GYECALINE เพ่ือน ามาเป็นส่วนผสม
ในการขายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมจาก BBF 
โดยราคาซ้ือและขายดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้
กบับุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

 
 
- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 

 
- งานจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการตามตารางอ านาจ
อนุมัติ 
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ประเภทรายการ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี   
ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 

8. เงินกูย้ืม           
ระหว่างกนั 
 
 
 
 
 

BBGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KGI 
 
 

BBE 
 
 
 
KGI 
 
 
 
BUP 
 
 
 
BBGI 

- เงินกูย้ืมระหว่างกนั 
- ดอกเบ้ียจ่าย 
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
- เงินกูย้ืมระหว่างกนั 
- ดอกเบ้ียจ่าย 
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
- เงินกูย้ืมระหว่างกนั 
- ดอกเบ้ียจ่าย 
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
- เงินกูย้ืมระหว่างกนั 
- ดอกเบ้ียจ่าย 
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

- 
2.69 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

200.00 
2.38 
0.02 

160.00 
4.62 
0.02 

 
489.00 
4.04 
0.07 

 
95.00 
1.07 
0.02 

 
- 

0.91 
- 

 

 
 
 
- BBGI มกีารให้บริษทัในกลุ่มกูย้ืมเงิน โดยอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นไปตามตกลง 

 
 
- BBGI มกีารให้บริษทัในกลุ่มกูย้มืเงิน โดยอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นไปตามตกลง 

 
 
- BBGI มกีารให้บริษทัในกลุ่มกูย้ืมเงิน โดยอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นไปตามตกลง 

 
 
- BBGI กูย้ืมเงินจาก KGI จ านวน 250   ลา้นบาท โดย
อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามตกลง 

 

- คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2563 วันท่ี 17 ก.พ. 2563 

 
 
- คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2563 วันท่ี 17 ก.พ. 2563 

 
 
- คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2563 วันท่ี 17 ก.พ. 2563 

 
 
- คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2563 วันท่ี 17 ก.พ. 2563 
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4. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

       ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณาขอ้มูลรายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดพ้ิจารณาขอ้มูลรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกบัสอบถามขอ้มูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ รวมทั้ง สอบทานเอกสารต่างๆ รวมถึงขอ้มูลตามท่ี
ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้เห็นว่ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อย ในงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นรายการท่ีเป็นไปเพื่อการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงรายการดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป  
ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

5. มาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย ตามหลกัเกณฑ์ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ  
โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกบั ราคาตลาด และ/
หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการท ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท า
รายการดงักล่าวนั้นมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม  

ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นหลกั หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ จะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัหรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือให้มั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งน้ี การอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั
หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
อนุมติัการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปีของบริษทัฯ ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในการเขา้ท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรือ เง่ือนไขธุรกิจปกติ และรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทาง
การคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรือ เง่ือนไขธุรกิจปกติ ให้เป็นไปตามหลกัการ ดงัน้ี 

1) การท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปและ/หรือเง่ือนไขธุรกิจปกติ 

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และเป็นรายการท่ีอาจเกิดขึ้นต่อเน่ืองใน
อนาคต บริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดกรอบของรายการดงักล่าวซ่ึงจะตอ้งมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท า
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กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นไดว่้าการท ารายการดงักล่าวมีการก าหนดราคา
หรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติักรอบการท ารายการขา้งตน้เป็นหลกัการทัว่ไป ฝ่าย
จดัการของบริษทัฯสามารถด าเนินการท ารายการท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดไวไ้ปไดใ้นทนัทีโดยไม่ตอ้งน ารายการดงักล่าวเสนอ
ขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ อีกคร้ัง  

2) การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรือ เง่ือนไขธุรกิจปกติ 
หากมีการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมอื่น ซ่ึงมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรือ เง่ือนไข

ธุรกิจปกติ บริษทัฯ จะตอ้งเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสม
ดา้นราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ  โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม 
และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นไดว่้าการท ารายการดงักล่าวนั้นมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการดังกล่าว ซ่ึงหากรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีขนาดใหญ่ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หลงัจาก
ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแลว้จะตอ้งน ารายการดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคต หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แต่ตอ้งเป็นการท ารายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย 

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคต บริษทัฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดยอา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได ้และการเข้าท ารายการดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการเก่ียวกับขอ้ตกลงท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปตามท่ีมีการอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ฝ่ายจัดการจะมีการจัดท ารายการสรุปการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และเพื่อประกอบการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 One Report 
ทุกปี 

การเปิดเผยรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบับริษทัฯ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของสภาวิชาชีพบญัชี 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่ส าคัญ  

1.  สัญญาเช่าและการให้บริการส านกังาน   

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามงบการเงินรวม 
        ตามกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท) 

บริษทัฯ สัญญาเช่าด าเนินงานพื้นท่ีใชเ้ป็นส านกังานของบริษทัฯ 14.66 14.00 

KGI(1) สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและรถยนต์(1)  368.37 349.73 

BBE(2) สัญญาเช่าด าเนินงานยานพาหนะและอุปกรณ์ 0.79 3.23 

BBF สัญญาเช่าด าเนินงานยานพาหนะและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 3.49 9.41 

รวม 387.31 376.37 

หมายเหตุ :    (1)  KGI มีการท าสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและรถยนต์ กับ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ  ากัด เ ม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มูลค่าสินทรัพย์รวม 400 ลา้นบาท ประกอบด้วยที่ดิน เน้ือที่รวม 273 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา และ 
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก) มีเน้ือที่ทั้งหมด 2 ไร่ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น และที่ดินซ่ึงมีเน้ือที่ทั้งหมด 171 ไร่ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร และรถยนต ์โดยตกลงช าระให้แก่ผูจ้ะขายในวนัที่
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ และตกลงโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น โดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 5 ปี นับจากวนัที่ท  าสัญญา ในระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น ผูจ้ะขายตกลงให้เขา้ไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินได้ก่อน โดยช าระค่าตอบแทนเป็นรายปี ปีละ 20 ลา้นบาท  
อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ะซ้ือสามารถซ้ือทรัพยสิ์นก่อนถึงวนัครบก าหนดโอนกรรมสิทธ์ิได ้เม่ือผูจ้ะขายไดร้ับเงินค่าซ้ือทรัพยสิ์นแลว้จะน ายอดเงินดงักล่าวไปหักออกจากค่าตอบแทนรายปี และราคาซ้ือขายทรัพยสิ์น 

• (2)  BBE มีการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) โดยท าสัญญาเช่าที่ดินจ านวน 1 แปลง เน้ือที่รวม 19 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา ที่อ  าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งบ่อพกัน ้ าเสีย เป็นระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 สิงหาคม 2589  
ซ่ึงไม่รวมในสินทรัพยสิ์ทธิการเช่า เน่ืองจากมีมูลค่าต ่าไดร้ับการยกเวน้ 
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2. สัญญาประกันภัย 

ส านกังานและโรงงานผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของกลุ่มบริษทัฯ ทุกแห่งมีการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบ 

 ธุรกิจ โดยสาระส าคญัของสัญญาประกนัภยัสามารถสรุปไดด้งัตารางน้ี  

ผู้เอาประกันภัย 

โรงงาน ที่ต้ัง วงเงินเอาประกันภัย 

ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ประเภท

ผลิตภัณฑ์ 
ก าลังการผลิต  
(ลิตร/วัน) 

อ าเภอ จังหวัด ประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
ประกันภัยธุรกิจ

หยุดชะงัก 

ประกันภัยความ
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

บริษทัฯ ส านกังาน - พระโขนง กรุงเทพมหานคร - ความเสียหายต่อ อุปกรณ์ตกแต่ง
ส านกังาน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
ส านกังาน 38.59 ลา้นบาท 

- - 30 มิถุนายน 2564 –  
30 มิถุนายน 2565 

 

KGI เอทานอล 
 

150,000 น ้าพอง ขอนแก่น - ความเสียหายต่อโรงงานน ้ าพองส่วน
ผลิตเอทานอล 661.00 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อสินคา้คงเหลือโรงงาน
น ้าพอง 370.50 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อโรงงานน ้ าพองส่วน
ผลิตก๊าซชีวภาพ 179.00 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อโรงงานบ่อพลอยส่วน
ผลิตเอทานอล 1,206.00 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อสินคา้คงเหลือโรงงาน
บ่อพลอย 422.00 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อโรงงานบ่อพลอยส่วน
ผลิตก๊าซชีวภาพ 365.00 ลา้นบาท  

- ความเสียหายต่อ
โรงงานน ้าพอง 
304.00 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อ
โรงงานบ่อพลอย 
205.00 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อการ
บาดเจ็บทางร่างกาย 
และความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน มูลค่า
รวมไม่ เกิน  50.00 
ลา้นบาท  
 

31 ตุลาคม 2564 – 
31 ตุลาคม 2565 300,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี 



263 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
           บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ผู้เอาประกันภัย 

โรงงาน ที่ต้ัง วงเงินเอาประกันภัย 
ระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ก าลังการ
ผลิต  

(ลิตร/วัน) 
อ าเภอ จังหวัด 

ประกันภัยความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก 

ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภาย นอก 

 

BBE เอทานอล 150,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา - ความเสียหายต่ออาคาร 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์  
35.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- ความเสียหายต่อสินค้า
คงเหลือ 6.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

 

- 7.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐ 

 

- ความเสียหายต่อสาธารณชน  
2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ต่อ 1 เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจากมลพษิ 
2.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ต่อ 1 เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจาก
ผลิตภณัฑ ์2.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ต่อ 1 เหตุการณ์ และ 
รวมทุกเหตุการณ์ใน 1 ปี   

1 มกราคม 2565 –  
31 ธนัวาคม 2565 

  
 
 
 
 
 
 

สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 

BBF ไบโอดีเซล 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา - ความเสียหายต่ออาคาร 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์  
103.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- ความเสียหายต่อสินค้า
คงเหลือ 8.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

- 13.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐ 

- ความเสียหายต่อสาธารณชน  
2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ต่อ 1 เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจากมลพษิ 
2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ต่อ 1 เหตุการณ์ 

- ความเสียหายท่ีเกิดจาก
ผลิตภณัฑ ์2.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐต่อ 1 เหตุการณ ์และ 
รวมทุกเหตุการณ์ใน 1 ปี   

1 มกราคม 2565 –  
31 ธนัวาคม 2565 

 































































































































































 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสำรแนบ 1 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ผู้มีอ ำนำจควบคุม                       

ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
 ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ โดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี 

 และ เลขำนุกำรบริษัท 
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บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

1.1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร และผู้บริหำรของ BBGI 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

1. นายพิชยั ชณุหวชิร 
 

- ประธานกรรมการและ
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง  
31 ตลุาคม 2560 

 

72 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี พาณิชยศาสตร์
และการบญัชี, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท, MBA (Business 
Administration), Indiana 
University of Pennsylvannia 
USA 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ, การบญัชี, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หลกัสตูร 

- Director Accreditation 
Program (DAP)  
รุน่ท่ี 49/2006 

- Director Certification 
Program (DCP)  
รุน่ท่ี 143/2011 
 
 

- - 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น  ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น  ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. บีซพีีจ ี การผลิต และการส่งไฟฟ้า 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป ธุรกิจคน้ควา้ วิจยั ปรบัปรุงพนัธุพ์ืช

ทกุชนิด  

2557 – 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร 
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บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

2. นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร ์
 

- รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง  
31 ตลุาคม 2560 
 
 
 
 

71 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี 
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ, วิชาการ
จดัการภมูิสงัคม, มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หลกัสตูร 
- Director Accreditation 

Program (DAP)  
รุน่ท่ี 17/2004 

- Chairman 2000 รุน่ท่ี 10/2004 

- 
 

- 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เคเอสแอล อะโกร แอนด ์ 

เทรดดิง้ 
จ าหน่ายสินคา้โภคภณัฑแ์ละส่งเสริม
การปลกูออ้ย 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. น า้ตาลสะหวนันะเขด ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., 

Ltd. 
ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 

2547 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บมจ. น า้ตาลขอนแก่น ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 

2547 – 2561  กรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. โรงไฟฟา้น า้ตาลขอนแก่น ธุรกิจเกี่ยวกบัไฟฟ้า 
2546 – 2559 ประธานกรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรีบล ซพั

พลายส ์
จ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซป์อรต์  
เทรดดิง้ 

ส่งออกน า้ตาลทราย 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยชกูาร ์มิลเลอร ์ ใหบ้ริการและแนะน าดา้นการ
บริหารงานพาณิชยกรรม 
อตุสาหกรรม และการตลาด 

2543 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ราชาชรูส ผลิตและจ าหน่ายผงชรูส 
2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ราชาเซรามิค ผลิตและจ าหน่ายเซรามิค 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น า้ตาลท่ามะกา ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น า้ตาลนิวกวา้งสุน้หลี ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต โรงแรม, ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อ่อนนชุ ก่อสรา้ง โรงแรม, ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 
  

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

2. นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร ์(ต่อ)     2532 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชั่น ธุรกิจแปง้มนั 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อะพอนเดอะมนู ธุรกิจการคา้อาหารสด อาหารแหง้ 

อาหารส าเรจ็รูป  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ราชาโซล่าร ์แมททีเรียล ธุรกิจผลิตและส่งออกเซรามิค 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ราชาโปรดกัส ์ ธุรกิจขายส่งเครื่องป้ันดินเผา เครื่อง
แกว้ และเครื่องครวั 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ราชาปอรซ์เลน ธุรกิจผลิตภณัฑเ์ครื่องใชบ้นโต๊ะอาหาร 
สโตนแวร ์ปอรซ์เลน 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เซ็งเพรส ธุรกิจซือ้มา-ขายไป ผลิตภณัฑเ์ซรามิค 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ ธุรกิจลงทนุในหุน้บริษัทในเครือ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ สปรงิ ดีเวลลอปเมน้ท ์ ธุรกิจสโมสรกฬีา 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ทองหล่อสิบเจ็ด ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชวนนัทากิจ ธุรกิจใหบ้ริการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พารารวมโชค ธุรกิจการคา้ อสงัหารมิทรพัย ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. จ ารูญวฒันา ธุรกิจใหเ้ชา่อาคารพาณิชย ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชวนนัทา แอสเซท ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งอาคาร อาคาร

พาณิชย ์อาคารท่ีพกัอาศยั 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชินกิจ ธุรกิจโรงแรมและใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรพัย ์
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

3. นายสรุินทร ์จิรวิศิษฎ ์
 

- กรรมการและกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนาม / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง  

     31 ตลุาคม 2560 
 
 

74 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี การศึกษา, 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) 

- ปริญญาตร,ี นิติศาสตร,์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท, นิติศาสตร,์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หลกัสตูร 
- Director Certification 

Program (DCP)  
รุน่ท่ี 136/2010 

- How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP)  
รุน่ท่ี 1/2012 

- Successful Formulation 
and Execution of Strategy 
(SFE) รุน่ท่ี 17/2013 

- Role of the Nomination 
and Governance 
Committee (RNG) รุน่ท่ี 
4/2013 

- - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการและรอง

ประธานกรรมการ 
บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาอาวโุส บมจ. อมตะ คอรป์อเรชั่น อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการสภาและ

อปุนายกสภา 
มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ สถานศึกษาอดุมศึกษา 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

4. นายชยัวฒัน ์โควาวิสารชั 
 

- กรรมการและกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนาม / กรรมการ
กลั่นกรองการลงทนุ 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง        

     31 ตลุาคม 2560 
 

 

55 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร ์
(เกียรตินิยม) ไฟฟ้า, สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้
คณุทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร,์ 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
(AIT) 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 
Program (DCP)  
รุน่ท่ี 168/2013 

- Role of the Nomination and 
Governance Committee 
(RNG) รุน่ท่ี 4/2013 
 
 
 
 

- - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. บีซพีีจ ี ผลิตไฟฟ้า 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีซพีีจ ี ผลิตไฟฟ้า 

2558 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่

บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น  ธุรกิจพลงังาน 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางจากรเีทล ธุรกิจคา้ปลีก 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บีซีพีอาร ์ บริษัทโฮลดิง้ 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ OKEA ASA (OSE) ธุรกิจปิโตรเลยีม ประเทศนอรเ์วย ์
ปัจจบุนั กรรมการ Lithium Americas Corp. ธุรกิจลิเทียม ประเทศอเมรกิา 
ปัจจบุนั กรรมการ Nido Petroleum Pty Ltd. ธุรกิจปิโตรเลยีม ประเทศฟิลิปปินส ์
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

5. นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณ
โรจน ์

 
- กรรมการและกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนาม / กรรมการ
กลั่นกรองการลงทนุ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง        
1 มกราคม 2564 
 

- ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร /
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
วนัท่ีเริ่มท างาน  
1 ตลุาคม 2563 

 
 

57 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร์
บณัฑิต (วท.บ.) เคมีวิศวกรรม  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท MBA 
University of Dallas Texas, 
USA 
 

ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Certification Program 
(DCP) รุน่ 191/2014 

- - 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ/ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2564 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2563 – 2563 รกัษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่

บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2562 – 2563 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. บางจากไบโอฟเูอล ธุรกิจผลิตน า้มนัไบโอดีเซลและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการผลิต 

2563 – 2563 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. บางจากไบโอฟเูอล ธุรกิจผลิตน า้มนัไบโอดีเซลและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการผลิต 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อบุลซนัฟลาวเวอร ์ ธุรกิจผลิตแป้งมนัส าปะหลงั 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อบุล ไบโอเกษตร ธุรกิจคา้ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อิน
โนเวชั่น 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล
และไบโอแก๊ส 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บีซีพีท ี ธุรกิจโรงกลั่นและการคา้น า้มนั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. บีบีจีไอ ยทิูลิตี ้แอนด ์

เพาเวอร ์
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายก๊าซ
ชีวภาพ ไฟฟ้า และไอน า้ 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ Manus Bio inc., USA ธุรกิจ Bio Ingredient 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิน อินกรเีดียนส ์ ธุรกิจผลิต จ าหน่าย น าเขา้ สง่ออก
ผลิตภณัฑช์ีวภาพและเคมีภณัฑ ์

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

5. นายกิตติพงศ ์                            
ลิ่มสวุรรณโรจน ์(ต่อ) 

    2558 – 2563 นายกสมาคม สมาคมอตุสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย 

สมาคมเพื่อสนบัสนนุองคก์ร
ภาครฐัและเอกชนดา้นไบโอ
พลาสติก 

2558 – 2562 Vice President  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีมิคอล  ธุรกิจเคมีภณัฑข์องกลุ่ม ปตท. 

2557 – 2561 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. โซลชูั่น ครีเอชั่น  ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายเม็ด
พลาสติกและสารเติมแต่ง 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

6. นายชลชั ชินธรรมมิตร ์
 
- กรรมการและกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนาม / กรรมการ
กลั่นกรองการลงทนุ 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง        
31 ตลุาคม 2560 

 

52 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี บริหารธุรกิจดา้น
การเงินและธนาคาร, 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจดา้น
การเงินและธนาคาร, Mercer 
University, USA 

 
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ท่ี 17/2004 
- ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาลยั
ตลาดทนุ (CMA) หลกัสตูร
วิทยาลยัตลาดทนุ รุน่ท่ี 10 

- ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาการ
พลงังาน (TEA) หลกัสตูรผูบ้ริหาร
ระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่
ท่ี 6 

- ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาการ
ธุรกิจและอตุสาหกรรม (IBID) 
หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูดา้น
การพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและ
การลงทนุ รุน่ท่ี 3 

 

- - หลานของ
บคุคลใน
ล าดบัท่ี 2 

- ลกูพี่ลกูนอ้ง
ของบคุคลใน
ล าดบัท่ี 7 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทรทนั โฮลดิง้  การลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังาน
และการก่อสรา้ง 

2563 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมการคา้ผูผ้ลิตน า้ตาลและ
ชีวพลงังานไทย 

หน่วยงานการเกษตร 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศ
ไทย)  

ธุรกิจขนส่ง 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางจาก ไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) 

ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

2560 – 2564 กรรมการ บจ. บางจาก ไบโอฟูเอล ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ดีเอดี เอสพีว ี แปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส ์ บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็งเพรส ผลิตและจ าหน่ายเซรามิค 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บจ. ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์ ก่อสรา้งและบริหารโครงการ 
ศนูยร์าชการกรุงเทพมหานคร 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. มาสเตอรแ์อด สื่อและสิ่งพิมพ ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชินกิจ โรงแรมและใหเ้ช่า อสงัหาริมทรพัย ์
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ราชาโซล่าร ์แมททีเรียล ผลิตและส่งออกเซรามิค 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทยชกูาร ์เทอรม์ิเนิล้ เกี่ยวกบัท่าเรือ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์ เกี่ยวกบัแป้งขา้วสาลี 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ราชาปอรซ์เลน ผลิตและจ าหน่ายเซรามิค 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชนารตัน ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยชกูารม์ิลเลอร ์ ใหบ้ริการและแนะน าดา้นการ

บริหารงานพาณิชยกรรม
อตุสาหกรรมและการตลาด 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

6. นายชลชั ชินธรรมมิตร ์ 
 (ต่อ) 

    2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคเอสแอล อะโกร แอนด ์ 
เทรดดิง้ 

จ าหน่ายสินคา้โภคภณัฑห์น่วยงาน
การเกษตร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เกาะกงแพลนเตชั่น การเกษตร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น า้ตาลสะหวนันะเขด ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. น า้ตาลขอนแก่น  ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2547 – 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ 
บมจ. น า้ตาลขอนแก่น  ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น า้ตาลนิวกวา้งสุน้หลี ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น า้ตาลท่ามะกา ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พารารวมโชค พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรงไฟฟา้น า้ตาลขอนแก่น ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซป์อรต์  

เทรดดิง้ 
ส่งออกน า้ตาลทราย 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์ ผูผ้ลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติก 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส คลงัสินคา้ จดัการขนส่งสินคา้ 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากดั บริการและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อ่อนนชุ ก่อสรา้ง โรงแรมและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการตามพรบ. ออ้ย

และน า้ตาลทราย 
หน่วยงานการเกษตร 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ราชาเซรามิค ผลิตและจ าหน่ายเซรามิค 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

6. นายชลชั ชินธรรมมิตร ์ 
 (ต่อ) 

    2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มเอ็มพ ีคอรป์อเรชั่น ผลิตพลาสติกฟิลม์ 
2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. โคลอสซอล อินเตอรเ์นชั่น

แนล 
ขายส่งเคมีภณัฑท์างอุตสาหกรรม 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเตท ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชวนนัทา แอสเซท ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งอาคาร 

อาคารพาณิชย ์อาคารท่ีพกัอาศยั 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิน อินกรเีดียนส ์ ธุรกิจผลิต จ าหน่าย น าเขา้ สง่ออก

ผลิตภณัฑช์ีวภาพและเคมีภณัฑ ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คณุชวน ธุรกิจขายส่งขายปลีกสินคา้ 

อปุโภคบริโภค 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

7. นายชนะชยั ชติุมาวรพนัธ ์
 
- กรรมการและกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนาม / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง       
31 ตลุาคม 2560 
 
 

 49 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมไฟฟ้า, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตร,ี นิติศาสตร,์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, ศิลปศาสตร ์ 
สาขากฎหมายธรุกิจ, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, วิศวอตุสาหการ, 
Knoxville, USA 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ, 
University of Tennessee,USA 

 
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ท่ี 37/2005 
- ประกาศนียบตัรสภาวิชาชพีบญัชี
ในพระบรมราชปูถมัภ ์หลกัสตูร 
CFO Focus on Financial 

- ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาลยั
ตลาดทนุ (CMA) รุน่ท่ี 21 

- - หลานของ
บคุคลในล าดบั
ท่ี 2 

- ลกูพี่ลกูนอ้ง
ของบคุคลใน
ล าดบัท่ี 6 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจม. บีบีจีไอ  ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. น า้ตาลขอนแก่น  ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส ์ การบริหารจัดการดา้นขนส่งและ

สถานท่ีเก็บสินคา้ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
2549 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เคเอสแอล อะโกร แอนด ์ 

เทรดดิง้ 
จ าหน่ายสินคา้โภคภณัฑห์น่วยงาน
การเกษตร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. น า้ตาลสะหวนันะเขด ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. น า้ตาลเกาะกง ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บีบี แคปปิตอล โรงแรม รีสอรท์ และ หอ้งชดุ 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มั่นคงสยามธรุกิจ ใหช้่าอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สงัหาริมทรพัย ์
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
บจ. โรงไฟฟา้น า้ตาลขอนแก่น ผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น า้ตาลท่ามะกา ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น า้ตาลนิวกวา้งสุน้หลี ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส คลงัสินคา้ จดัการขนส่งสินคา้ 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์ ผลิตและจ าหน่ายกระสอบ 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส จี แอสเซ็ท การเชา่และการด าเนินการเกี่ยวกบั

อสงัหาริมทรพัย ์
2543 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์ ผลิตภณัฑจ์ากขา้วสาลี และธัญพืช

อื่น ๆ  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

7. นายชนะชยั ชติุมาวรพนัธ ์ 
 (ต่อ) 

    2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั ผลิตน า้มนัพืชและขวดพลาสติก 
 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อ่อนนชุ ก่อสรา้ง โรงแรมและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พาราไฮเทค ธุรกิจใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัย ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ที เอส จี เทรดดิง้ ธุรกิจใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัย ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะเพียร ์พรอ็พเพอรตี์ ้ ธุรกิจโรงแรม 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะเพียร ์แมเนจเมน้ท ์ ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งอาคาร 

อาคารพาณิชย ์อาคารท่ีพกัอาศยั 

2543 – 2560 รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บจม. ไทยชกูาร ์เทอรม์ิเนิล้ ท่าเรือ 

2546 – 2559 กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซพั
พลายส ์

ธุรกิจจ าหน่ายสารบ ารุงดินตวัแทน
นายหนา้ 

2545 – 2562 กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

บมจ. เคเอสแอล กรีน อิน
โนเวชั่น 
 

ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

8. รศ. จารุพร ไวยนนัท ์
 
- กรรมการอิสระ /                
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง  
31 ตลุาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

77 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี, บญัชีบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท, เศรษฐศาสตรก์ารเงิน, 
Midddle Tennessee State 
University, USA 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูกิตติมศกัด์ิ, 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

ประวัติอบรม 
-ประกาศนียบตัรการบริหารทางการเงิน, 
University of Bath, UK 
-ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาลยั        
ตลาดทนุ (CMA 10) หลกัสตูร           
ผูบ้ริหารระดบัสงู  รุน่ 10 
-ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 
Program (DCP) รุน่ท่ี 126/2009 

- Audit Committee Program 
(ACP) รุน่ท่ี 28/2009 

- Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) รุน่ท่ี 7/2010 

- - 2560 -ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /           
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บีบีจีไอ  ธุรกิจพลงังาน 

2563 -ปัจจบุนั 
2534-2552 

กรรมการ มลูนิธิเพื่อโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรติ 

การใหบ้ริการทางดา้นการแพทย์
และสาธารณสขุแก่ประชาชน
โดยทั่วไป 

2561 - 2561 อนกุรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 
กระทรวงยติุธรรม 

ใหบ้ริการดา้นการ
อนญุาโตตลุาการและการ
ประนอมขอ้พพิาท 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
/ กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อิโนเว รบัเบอร ์ ยานยนต ์

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ไทยสมทุรประกนัชีวิต สถาบนัการเงิน 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /              
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการ               
บรรษัทภิบาล 

บมจ. วีจีไอ สื่อและสิ่งพิมพ ์

2551-ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒิุดา้นวิชาการ
ประจ าภาควิชาการเงินคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ การศึกษา 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

8. รศ. จารุพร ไวยนนัท ์ 
 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM)             
รุน่ท่ี 10/2010 

- Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (MFR)  
รุน่ท่ี 10/2010 

- Monitoring the system of 
Internal Control and Risk 
Management (MIR)  
รุน่ท่ี 9/2010 

- Role of the Compensation 
Committee (RCC)                 
รุน่ท่ี 12/2011 

- Director Certification 
Program Update (DCPU)         
รุน่ท่ี 1/2014 

- Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุน่ท่ี 5/2015 

- Boards That Make a 
Difference (BMD) รุน่ท่ี 6/2018 

- Ethical Leadership Program 
(ELP) รุน่ท่ี 5/2018 

 
 

2548 - 2564 กรรมการก ากบัมาตรฐาน
วิชาการ / คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลยัรงัสิต การศึกษา 

2559 - 2560 กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. เคเอสแอล กรีน         
อินโนเวชั่น 

ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

2557 - 2563 อนกุรรมการติดตาม            
และประเมินผล 

กิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ (กสทช.) 

โทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคม 

2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบนั
การเงิน (กนส)  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2554 - 2557 กรรมการและประธาน
อนกุรรมการขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

8. รศ. จารุพร ไวยนนัท ์ 
    (ต่อ) 

 
2557 - 2562 

 
ท่ีปรกึษาอาวโุสและ          
กรรมการตรวจสอบ 

  
ส านกังานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์
(องคก์รมหาชน) 

      
2554 - 2557 
 

 
กรรมการบริหารและ          
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
ส านกังานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์
(องคก์รมหาชน)ใหบ้ริการ
ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
ด าเนินการของหน่วยงานของรฐั
และหน่วยงานอื่นเด่ียวกบัการ
พฒันารฐับาลดิจิทลั 

      
2552 - 2554 

 
กรรมการและ               
ประธานกรรมการรตรวจสอบ 

 
ตลาดหลกัทรพัย ์             
แห่งประเทศไทย 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

9. ดร. ฐิตาภา สมิตินนท ์
 
- กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 
26 มีนาคม 2561 

 
 

54 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร ีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
The University of New South 
Wales 

- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
The University of New South 
Wales 

 
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Certification Program 

(DCP)  
รุน่ท่ี 263/2018 

- Audit Committee Program 
(ACP) รุน่ท่ี 33/2019 

- หลกัสตูร Board Nomination and 
Compensation Program รุน่ท่ี 
5/2018 

 

- - 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. นาสทด์า้โฮลดิง้ เทคโนโลยีขัน้สงู 

2560 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการศนูยบ์ริหารจดัการ
เทคโนโลยี 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หน่วยงานในก ากบัของ
กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตรฺ วิจยัและ
นวตักรรม 

2555 - 2559 ผูอ้  านวยการโปรแกรมสนบัสนนุ
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
(ITAP) ศนูยบ์ริหารจดัการ
เทคโนโลยี สวทช. 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หน่วยงานในก ากบัของ
กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

10. นายแมทธิว กิจโอธาน 
 
- กรรมการอิสระ / กรรมการ
กลั่นกรองการลงทนุ / 
กรรมการสรรหา และ
พจิารณาค่าตอบแทน 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง          
31 ตลุาคม 2560 

 
 

54 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี Commerce, 

University of Toronto, Canada 
- ปริญญาโท, บริหารจดัการ, 

Imperial College, University of 
London 

 
ประวัติกำรอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Certification Program 

(DCP) รุน่ท่ี 95/2007 
- Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ท่ี 57/2006 

- - 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
กลั่นกรองทางลงทนุ / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บจม. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอสแอนดพ์ี ซินดิเคท ธุรกิจรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี ่
2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาผูบ้ริหาร บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ

โรงแรมและธรุกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัธุรกิจโรงแรม 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ ธุรกิจบริหารรบักิจกรรมธุรกิจการ
บนัเทิง โฆษณา ประชาสมัพนัธ์
บริการถ่ายท าและผลิตรายการ
โทรทศัน ์บริการถ่ายภาพและผลิต
รายการโทรทศัน ์

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อีเวน้ โซลชูั่นส ์ บริการรบัจดัและใหเ้ช่าอปุกรณ์
งานเลีย้งและงานพธีิ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์ บริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/
รา้นอาหาร 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป บริการดา้นการสอนภาษาองักฤษ 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช 

(ประเทศไทย) 
บริการดา้นการสอนภาษาองักฤษ 

2556 -ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เวฟ ทีว ี ผลิต รบัจา้งผลิต และจดัจ าหน่าย
รายการทางโทรทศัน ์

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เวฟ พิคเจอรส์ การผลิตละครโทรทศัน ์

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายรายการ
โทรทศัน ์
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

10. นายแมทธิว กิจโอธาน  
 (ต่อ) 

    2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายภาชนะ
เครื่องแกว้คณุภาพดี 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการ
บริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. เวฟ 
เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ ์

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด ์ ธุรกิจคอนเทนต ์แพลตฟอรม์
โทรทศัน ์ดิจิทลัแพลตฟอรม์ การ
จดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิใน
ต่างประเทศ บริการจดัหา ผลิต
รายการบนัเทิงและสารคดี 

2556 – 2560 กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานหมนุเวียนอื่น 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

11. นางแพตริเชีย มงคลวนิช 
 
- กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง           

   1 ตลุาคม 2563 
 
 

49 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท Master of Laws (Tax) 
London School of Economics and 
Political Science, UK 

- ปริญญาโท Master of Arts 
University of Wisconsin -Madison, 
USA 
 

ประวัติกำรอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Certification Program 

(DCP) รุน่ท่ี 274/2019 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 159/2019 
- Financial Statements for 

Directors (FSD) รุน่ท่ี 43/2020 
- IT Government and Cyber 

Resilience Program (ITG) รุน่ท่ี 
13/2020 

 

- - 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2562 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ ส านกังานบริหารหนี้
สาธารณะ 

หน่วยงานราชการ สงักดั
กระทรวงการคลงั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ปตท. คา้สากล การคา้ปิโตรเลยีม 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารพาณิชย ์
2560 – 2564 กรรมการ บมจ. ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ การขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศท่ี

มีตารางเวลา 
2561 – 2562 ผูต้รวจราชการ ส านกังานปลดั

กระทรวงการคลงั 
หน่วยงานราชการ สงักดั
กระทรวงการคลงั 

2560 – 2561 กรรมการ องคก์ารสรุา กรม
สรรพสามิต 

การพาณิชยกรรมและ
อตุสาหกรรมแอลกอฮอล ์

2560 – 2561 รองอธิบดี / ที่ปรกึษาดา้น
ยทุธศาสตรก์ารจดัเก็บภาษี 
(กลุ่มธุรกิจพลงังาน) 

กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ สงักดั
กระทรวงการคลงั 

2557 – 2560 ผูอ้  านวยการส านกั กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ สงักดั
กระทรวงการคลงั 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

12. นางสทุธิดา สขุะนินทร ์
(ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายให้
รบัผิดชอบสงูสดุในสายงาน
บญัชีและการเงิน) 

 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
การเงนิและบญัชีองคก์ร 

  
 

 

48 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี เศรษฐศาสตร ์การเงิน-
การธนาคาร, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ, 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
ประวัติกำรอบรม 
- ประกาศนียบตัรสภาวิชาชพีบญัช ี
หลกัสตูร CFO Certification 
Program รุน่ท่ี 19/2015 

- ประกาศนียบตัรศนูยส์่งเสริมการ
พฒันาความรูต้ลาดทนุ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลกัสตูร 
CFO's Orientation Course for New 
IPOs รุน่ท่ี 2 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Certification Program 

(DCP) รุน่ท่ี 273/2019 
- Financial Statements for 

Directors (FSD) รุน่ท่ี 37/2018 

- ญาติของ
บคุคลใน
ล าดบัท่ี 2 6 
และ 7 

2561 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
การเงินและบญัชีองคก์ร 

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อิน
โนเวชั่น 

ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทา
นอล 

2560 – 2561 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

สมัปทาน 

2557 – 2560 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการงาน
การเงิน 

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

สมัปทาน 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

13. นายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน 
 
-    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
ปฏิบติัการ 

 
 

44 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมไฟฟ้า
(เกียรตินิยม), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

- ปริญญาโท, วิศวกรรมไฟฟ้า, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ (M.B.A), 
University of Massachusetts 

ประวัติกำรอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Certification 

Program (DCP) ปี 2561 
- Strategic Board Master 

Class (SBM) ปี 2562 

- - 2560 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ปฏิบติัการ 

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางจากไบโอฟเูอล  ธุรกิจผลิตน า้มันไบโอดีเซลและ
ผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากการผลิต 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจ. บีบีจีไอ ยทิูลิตี ้แอนด ์
เพาเวอร ์

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายก๊าซ
ชีวภาพ ไฟฟ้า และไอน า้ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจ. บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) 

ผลิต-จ าหน่ายเอทานอล 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อิน

โนเวชั่น 
ผลิต-จ าหน่ายเอทานอล 

2559 – 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อิน
โนเวชั่น 

ผลิต-จ าหน่ายเอทานอล 

2556 – 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายพาณิชย ์ บมจ. ยนิูวานิชน า้มนัปาลม์ ผลิต-จ าหน่ายเอทานอลและไบโอ
ดีเซล 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

14. นางสาวกิตติมา วงศแ์สน 
 
-    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
พฒันาธุรกิจและการพาณิชย ์

 
 

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมเคมี, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต การจดัการงาน
คอมพิวเตอรแ์ละวิศวกรรม, 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติกำรอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Strategic Board Master 

Class (SBM) ปี 2561 

- - 2564 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
พฒันาธุรกิจและการพาณิชย ์

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อิน
โนเวชั่น 

ผลิต-จ าหน่ายเอทานอล 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางจากไบโอฟเูอล ธุรกิจผลิตน า้มันไบโอดีเซลและ
ผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากการผลิต 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) 

ผลิต-จ าหน่ายเอทานอล 

2564 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2562 – 2563 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่าย
ยทุธศาสตรแ์ละแผนองคก์ร 

บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2560 – 2561 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายยทุธศาสตร์
องคก์รและบริหารการลงทนุ
ธุรกิจ 

บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

2559 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายยทุธศาสตร์
และวางแผนจดัหาน า้มนั 

บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 

15. นายสพุงศ ์พงศป์ริตร 
- ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ
ใหญ่สายงานยุทธศาสตร์
องค์กรและสนบัสนนุธุรกิจ 

45 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี, วิศวกรรมโยธา, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ปริญญาโท, เศรษฐศาสตร ์ 
มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ), 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- - 2565 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานยทุธศาสตรอ์งคก์ร
และสนบัสนนุธุรกิจ 

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2560 - 2564 ผูจ้ดัการส่วนยทุธศาสตรแ์ละ
บริหารความเสี่ยงองคก์ร      

บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 
 

2558 - 2559 ผูช้่วยผูจ้ดัการส่วนบริหารการ
ลงทนุธุรกิจ             

บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังานสะอาด 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

16. นายธรรมนญู วิรยิะเชษฐ์กลุ 
(ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
โดยตรงในการควบคมุดแูลการท า
บญัชี) 
 
-  ผูจ้ดัการอาวโุสบญัชีองค์กร 

 

47 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี การบญัช,ี สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล 

- ปริญญาตร,ี การจดัการทั่วไป, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาโท, บญัชีการเงิน,
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

วุฒิกำรศึกษำอ่ืน 
- ใบอนญุาตผูส้อบบญัชีภาษีอากร, 
กรมสรรพากร  

- ใบอนญุาตผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต, 
สภาวิชาชีพบญัช ี

- ประกาศนียบตัร Cornell 
University หลกัสตูรCertificate of 
Management  

- ใบอนญุาต ASEAN Chartered 
Profressional Accountant, 
ASEAN Chartered Profressional 
Accountants Coordinating 
Committee 

 

- - 2560 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการอาวโุส บญัชีองคก์ร บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2560 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บจ. บางจากกรีนเนท บริหารสถานีบริการน า้มนั
และธุรกิจคา้ปลีก 

2558 – 2560 ผูจ้ดัการส่วนบญัช ี บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น ธุรกิจน า้มนั และพลงังาน
สะอาด 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 
องคก์ร / 

ประเภทกำรด ำเนินธุรกิจ 

17. นายเอกรฐั สเุมธิรกลุ 
 
-   ผู ้จั ดกา รอาวุ โ สกา ร เ งิ นและ                 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
 

41 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร,์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตร,ี บญัช,ี มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

- ปริญญาโท, เศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินระหว่างประเทศ, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- - 2562 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการอาวโุสการเงินและนกั
ลงทนุสมัพนัธ ์

บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น 

2559 – 2561 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน บมจ.สามารถคอรป์อเรชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2556 – 2559 ผูจ้ดัการการเงินและนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์

บมจ.จดัการและพฒันา
ทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก 

สาธารณปูโภค 

 หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี  

1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ก าหนด และกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารควรทราบ 
2. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
3. ดูแล สนับสนุนและติดตามให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้ อหุ้น รวมทั้งนโยบาย             

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้ง และประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีมี นยัส าคญัแก่คณะกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

4. ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ ประกาศ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ /หรือ ท่ีออกตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติม) 

5. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 89/14 ซ่ึงจดัท าโดยกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ให้กบัประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียซ่ึงจดัท าโดยกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 

6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
-  ทะเบียนกรรมการ 
-  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจดัท าขอ้มูลและเอกสารประกอบการประชุม 
-  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการจดัท าขอ้มูลและเอกสารประกอบการประชุม 
-  รายงานประจ าปี 

7. ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซ่ึ งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎหมาย

หลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

           ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

1.2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร และผู้บริหำรของ KGI 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. นายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์
-   ประธานกรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 5 

2. นายชลชั ชินธรรมมิตร ์
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายชลชั ชินธรรมมิตร ์ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 6 

3. นางสทุธิดา สขุะนินทร ์      
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนางสทุธิดา สขุะนินทร ์ตามหวัขอ้ประวติั 1.1  ขอ้ 12 

4. นางสาวกิตติมา วงศแ์สน 
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนางสาวกิตติมา วงศแ์สน ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 14 

5. นายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน 
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 13 

6. นางสาววรรณสิริ ตรงตระกลูวงศ ์
-   กรรมการ 

49 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี, บญัชี, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติกำรอบรม 
ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Certification Program 
(DCP) รุน่ท่ี 308/2021 

- - 2564 – ปัจจบุนั 
 
2565 – ปัจจบุนั 
 
2564 
 
 
2559-2564 

กรรมการ 
 
ผูอ้  านวยการอาวโุสสายงานก ากบัองคก์ร 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
ยทุธศาสตรอ์งคก์ร และสนบัสนนุธุรกิจ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
 
บมจ. บางจากคอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 
บมจ. บีบีจีไอ 
 
 
บจ. บางจาก รีเทล 

7. นายนิรุต ปัญญาสิทธ์ิ 
-   ผูอ้  านวยการผลิตสาขาน า้พอง 

 
 
 

48 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต วิศวกรรมเคม,ี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

- - ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

ผูอ้  านวยการผลิตสาขาน า้พอง 
กรรมการ 

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
บจ. เค เอส แอล แมตทีเรยีล ซพัพลายส ์
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8. นายทรงศกัด์ิ ศิริชมจนัทร ์
-   ผูอ้  านวยการผลิตสาขาบ่อพลอย 

 
 

45 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี บริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร,์ 
ศนูยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล 

 

- - ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2552 – 2560 
 

ผูอ้  านวยการผลิตสาขาบ่อพลอย 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
วิศวกรซ่อมบ ารุง 
 

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร ์จ ากดั  
 

9. นางหทยัทิพย ์ภกูนั 
-   ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

 
  
 

43 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาโท, สาขาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- - 2548 – ปัจจบุนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
 

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
 

10. นางสาวอมัพร ทองดอนพุ่ม 
-   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

  

38 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี การบญัช,ี 

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ศนูยบ์พิตรพิมขุมหาเมฆ 

- ปริญญาโท, การบญัชี, 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

- - 2562 – ปัจจบุนั 
2559 – 2562 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุส 

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

1.3 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร และผู้บริหำรของ BBE 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. ผศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ 
-   ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 - ปริญญาตร,ี รฐัศาสตร ์(เกียรตินิยม), 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, เศรษฐศาสตร,์ Fordham 
University, New York, USA 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ, Southeastern 
University 

- ปริญญาเอก, เศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ การเงินและการพฒันา, 
Fordham University New York, USA 

 
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- Director Certification Program 

(DCP) รุน่ท่ี 28/2003  
- Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี19/2004  

- Strategy and Policy Development 
(SPD) รุน่ท่ี 2004  

- Audit Committee Program (ACP) 
รุน่ท่ี 11/2006  

- Role of the Chairman Program 
(RCP) รุน่ท่ี 19/2008  

- Role of the Compensation 
Committee  (RCC) รุน่ท่ี 3/2008  

- Financial Statement for Directors 
(FSD) รุน่ท่ี 6/2008  

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2558 – 2561 
2549 – 2561 
2546 – 2561 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ อนกุรรมการจดัท าบนัทึก
ขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน
รฐัวิสาหกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบรกิารวิชาการ 
/ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 
 
 

บจ. บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) 
บมจ. ช.ทว ี
 
กระทรวงการคลงั 
 
 
มลูนิธิ และ สถาบนัปรีดี พนมยงค ์
บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล 
บจ. สื่อเสรเีพื่อการปฏิรูป 
มหาวิทยาลยัรงัสิต 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

- Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management 
(MIR) รุน่ท่ี7/2009  

- Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุน่ท่ี 8/2009  

- Successful Formulation and 
Execution of Strategy (SFE) รุน่ท่ี 
2/2008  

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุน่ท่ี 16/2014  

- Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุน่ท่ี 5/2013 

2. นายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 5 

3. นายชลชั ชินธรรมมิตร ์
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายชลชั ชินธรรมมิตร ์ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 6 

4. นางสาวกิตติมา วงศแ์สน 
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนางสาวกิตติมา วงศแ์สน ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 14 

5. นายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน 
-   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการและ
รกัษาการผูอ้  านวยการโรงงาน 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 13 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

6. นายทวีวฒัน ์นนัทิรุจ 
-   กรรมการ 

 

58 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร ์  อตุ
สาหการ, สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบรุ ี

ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสถาบนัสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
หลกัสตูร Enterpremeural 
Manager 

- ประกาศนียบตัรสถาบนัเพิม่ผลผลิต
แห่งชาติ หลกัสตูรการตรวจติดตาม
คณุภาพภายใน (Internal Quality 
Audit Training Course) 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 
- Director Accreditation  

Program (DAP) รุน่ท่ี 91/2011 
 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 
2536 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 
2528 – ปัจจบุนั 
2532 – 2560 
2532 – 2560 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
ผูก้รรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บจ. พลงังานคารบ์อน 
บจ. เค.เอส. จนัทบรุ ี
บจ. เอ็นเนอรจ์ี พลสั 
บจ. ไทย ออสโตร โมลด ์
บจ. ไทยเยอรมนั โปรเซสซิ่ง 
บจ. สีมา อินเตอรโ์ปรดกัส ์
บจ. ไทยทราโฟ แมนแูฟคเจอริ่ง 
บจ. ปรีดาววิ 
บจ. แปง้มนัรอ้ยเอ็ด 
บจ. แปง้มนักาฬสินธุ ์
บจ. เค.เอส.ไบโอ-พลสั 
 
 

7. นางสาวเบญจมาภรณ ์อ่อนเครง็ 
-   ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและ
บริหาร 
 

51 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี บญัช,ี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัร Cornell University 
หลกัสตูร Leadership 
Development Program 

 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
ผูจ้ดัการอาวโุสบริษัทรว่ม 

บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8. นายนพดล บญุสา 
- ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายโรงงาน 

36 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร ์
วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบรุ ี

 

- - 2565 – ปัจจบุนั 
2560 – 2565 
 
2555 – 2560  
 
 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายโรงงาน 
หวัหนา้ส่วนผลิต 
 
หวัหนา้แผนกหมกั 

บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บจ. เคเอสแอลกรีนอินโนเวชั่นจ ากดัสาขาบ่อ
พลอย 
บจ. เคเอสแอลกรีนอินโนเวชั่นจ ากดัสาขาบ่อ
พลอย 
 

9. นางสาวนลินี ธารศรีสะ 
-   ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

 

47 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี ชีววิทยา, มหาวิทยาลยั
บรูพา 

 

- - ปัจจบุนั 
2547 – 2559 
2545 – 2547 
2540 – 2545 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหค์ณุภาพ 
QA Supervisor 
QA Supervisor 

บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บจ. สีมาอินเตอรโ์ปรดกัส ์(สาขา2) 
บจ. คอรน์โปรดกัส ์อ ามาด๊าส (ประเทศไทย) 
บจ. เนชั่นแนลฟูดส ์คอรป์อเรชั่น 
 

10. นายไกรฤกษ์ อินอุ่นโชติ 
-   ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 

44 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร ์
วิศวกรรมหลงัการเก็บเกี่ยวและแปร
สภาพ, สถาบนัเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบรุ ี

 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
2555 – 2559 
2545 – 2554  
 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
หวัหนา้ฝ่ายวิศวกรรม 
วิศวกรเครื่องกล 

บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บจ. สีมาอินเตอรโ์ปรดกัส ์(สาขา2) 
บจ. สีมาอินเตอรโ์ปรดกัส ์(สาขา2)  

11. นางสาววชัราภรณ ์ป้องพาล 
-   ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

 

35 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี บญัช,ี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร ์

- - 2563 – ปัจจบุนั 
2561 – 2562 
2559 – 2560 
2555 – 2558 

ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
หวัหนา้แผนกบญัชี 
เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
เจา้หนา้ท่ีบญัชีตน้ทนุ 

บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บจ. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
บจ. โซนิส สตารช์ เทคโนโลยี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

1.4 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร และ ผู้บริหำรของ BBF 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. นายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์
-   ประธานกรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 5 

2. นายสรุชยั โฆษิตเสรีวงค ์
-   กรรมการ 

 

58 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี บริหารธุรกิจ, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท,การเงิน, Steton School 
of Economics and Business 
Administration Mercer University, 
USA 

ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 

- Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 
49/2006  

- Audit Committee 
Program (ACP) รุน่ท่ี 
16/2007 

- Director Certification 
Program (DCP) รุน่ท่ี 
152/2011   

- ประกาศนียบตัรสภาวิชาชพีบญัช ี
หลกัสตูร  CFO Certification 
Program   

- - 2552 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – 2560  
2556 – ปัจจบุนั  
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557  
2555 – 2557  
2552 – 2556 
2550 – 2552 
 
2547 – 2550 
 
2541 – 2547  
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
กรรมการ 
กรรมการ  
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ /  
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารเงิน 
 

บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
BCP Trading Pte. Ltd 
BCP Innovation Pte. Ltd. 
BCP Energy International Pte. Ltd. 
คณะกรรมการธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส ์
บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น 
คณะกรรมการสถาบนัอนญุาโตตลุาการ 
บมจ. อสมท 
ธนาคารออมสิน  
บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น 
บจ. ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์
 
บมจ. วินโคสท ์อินดสัเทรียล พารค์ 
 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

- ประกาศนียบตัร Thailand 
Securities Institute หลกัสตูร  The 
Training Program on Structured 
Notes   

- ประกาศนียบตัร The World Bank 
Institute หลกัสตูร  Frontiers in 
Infrastructure Finance Distance 
Learning Course   

- ประกาศนียบตัรจาก Aon  หลกัสตูร  
Energy Training Program  

- ประกาศนียบตัรจากสถาบนัวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจการคลงัหลกัสตูร 
Executive Development Program 
(EDP) 

3. นายสกลุรตัน ์ศิรพินัธโ์นน 
-   กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 13 

4. นางสาวกิตติมา วงศแ์สน 
-   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนางสาวกิตติมา วงศแ์สน ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 14 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

5. นายกิตติ ชีวะเกต ุ
-   กรรมการ 

 

67 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร ์
วิศวกรรมเคมี, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ, สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-  
- ประวัติอบรม 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร 

- Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 82/2010 

- Director Certification Program 
(DCP) รุน่ท่ี 142/2010  

- ประกาศนียบตัรสถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสตูรการบริหารงานภาครฐัและ
กฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ท่ี 3  

- ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาลยั
ตลาดทนุ (CMA) หลกัสตูรผูบ้ริหาร
ระดบัสงู (วตท.) รุน่ท่ี 16 

 

- - 2551 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั    
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ / ผูอ้  านวยการใหญ่  
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
 

บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
Vientiane Waste Management 
Co.,Ltd. 
บจ. พพีีดบับลิวอ ี
บจ. ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลเิมอร ์แอนด ์
เคมิคลัส ์
บจ. ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี ่
บจ. ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี ่
บจ. ยเูอซี ยทิูลิตีส ์
บมจ .ยเูอซี โกลบอล 
บจก. สทุศมิตร 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

6. นายชชัพล ประสพโชค 
-   กรรมการ 

 

52 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร ์ไฟฟ้าระบบ
ควบคมุ, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  
- ประวัติอบรม 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Accreditation Program (DAP) 
รุน่ท่ี 82/2010 

- Director Certification Program (DCP) รุน่
ท่ี 147/2011 

- ประกาศนียบตัรสมาคมบริษัทจดทะเบยีน
ไทย หลกัสตูร 

- Executive Development Program (EDP) 
รุน่ท่ี 8 ปี 2554 

- Leadership Development Program 
(LDP) รุน่ท่ี 3 ปี 2558 

- ประกาศนียบตัรสถาบนับณัฑิตบริหารธรุกจิ 
ศศินทร ์หลกัสตูร Senior Executive 
Program (SEP) รุน่ท่ี 21 ปี 2550  

- ประกาศนียบตัรสถาบนัพฒันา
ผูป้ระกอบการเชงิสรา้งสรรค ์(CEDI) 
หลกัสตูรผูป้ระกอบการแห่งอนาคต (FEF) 
รุน่ 1 ปี 2556   

- - 2555 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2557 – 2562 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
Vientiane Waste Management Co.,Ltd. 
บจ. โอดิน เพาเวอร ์
บจ. โอดิน เมียนมาร ์
บจ. ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี ่
บจ. พพีีอบับลิวอี (ประเทศไทย) 
บจ. ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลเิมอร ์แอนด ์เคมิ
คลัส ์
บจ. ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์
บจ. โซล่า เอ็นเนอรจ์ ีรูฟ พาวเวอร ์
บจ. เซบกิ๊าซ ยเูอซี 
บจ. ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี ่
บจ. ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี ่
บจ. ยเูอซี ยทิูลิตีส ์
บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
บมจ. ยเูอซี โกลบอล  
 
บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

- ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการ
พลงังาน รุน่ท่ี 7 (วพน.7) ปี 2558  

- ประกาศนียบตัรมลูนิธิสถาบนัวิจยัและ
พฒันาองคก์รภาครฐั หลกัสตูร Leadership 
Succession Program (LSP) รุน่ท่ี 5 ปี 
2558 

 
7. นายประสิทธ์ิ ตนัตวรนาท 
-   ผูจ้ดัการใหญ่ 

 

51 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิทยาศาสตร ์  เคมีวิศวกรรม, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, บริหารธรุกิจ, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ประวัติอบรม 
- ประกาศนียบตัรกระทรวงพลงังาน หลกัสตูร
นกับริหารพลงังาน รุน่ท่ี 9 

- ประกาศนียบตัรสมาคมการจดัการธรุกิจแห่ง
ประเทศไทย หลกัสตูร Intensive 
Mangement Development Program 
(IMDP) รุน่ท่ี 1/2013 

- ประกาศนียบตัร Lead Business Institute 
หลกัสตูร Certificate of Mangement  รุน่ท่ี 
1/2016 

 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2559 – 2560 
2552 – 2558 
 

ผูจ้ดัการใหญ ่
กรรมการ 
ผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดและการคา้ 
 

บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
สมาคมผูผ้ลิตไบโอดีเซล 
บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น 
บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
 

  



 
300 |  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8. นายปรพล อบุลบาน 
-   ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 

46 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมศาสตร ์วิศกรรม
เครื่องกล, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้  พระนครเหนือ 

- ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร,์ 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้  พระนครเหนือ 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
2558 – 2560 
2552 – 2558  
2550 – 2552 
2545 – 2550  

ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
ผูจ้ดัการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 
วิศวกรอาวโุส 
วิศวกรอาวโุส 
วิศวกรเครื่องกล 

บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
บจ.เอเวอรี่เดนิสสนั 
บจ.คอนวดู 

9. นายสานติฑิต หวงัธรรมคุม้ 
-  ผู้จัดการ ฝ่ายโครงการและ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

39 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี วิศวกรรมยานยนต,์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, Master of Science in 
Mechanical Engineering, University of 
Southern California  

- - 2563 – ปัจจบุนั 
 
2561 – 2563 
 
2559 – 2561 

ผูจ้ดัการฝ่ายโครงการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 
ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุงและบริหาร
โครงการ 
ผูจ้ดัการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 

บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
 
บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
 
บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10. นางสาวจรรยวรรณ บติัปัน 
-  ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต 

 

41 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี เคมีอตุสาหกรรม, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาโท, เคมีเทคนิค, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
 
 

- - 2563 – ปัจจบุนั 
2558 – 2562 
 
2554 – 2558 
2551 – 2553 
2549 – 2550 
2547 – 2548 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
Senior strategic planner / รกัษาการ
ส่วนเทคนิคการผลิต 
Strategic planner  
Laboratory supervisor  
QA/QC and R&D Subpervisior  
Supply Planner  

บ. บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั  
บ. บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั  
 
บ. บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั  
บ. บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั  
บ. กรุงเทพพลงังานทดแทน จ ากดั 
บ. ฮิตาชิ โกโบล จ ากดั  

11. นางนาฏลดา ราชภกัดี 
-   ผูจ้ดัการส่วนการเงินและบญัชี 

 

36 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี สาขาการบญัชี, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

- ปริญญาโท, สาขาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

- - 2563 – ปัจจบุนั 
2562 – 2563  
2561 – 2562 
2556 – 2561 
2551 – 2555  

ผูจ้ดัการส่วนการเงินและบญัช ี
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
หวัหนา้แผนกบญัชี 
หวัหนา้สายตรวจสอบบญัชี 
ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัช ี

บจ. บางจากไบโอฟเูอล 
บจ.อตุสาหกรรมน า้ตาลบา้นไร ่
บจ.บา้นไรผ่ลิตไฟฟ้า 
บจ.เอส.เค.แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส 
บจ.เอส.เค.แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

1.5 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร และผู้บริหำรของ BUP 

ชื่อ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. นายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์
-   ประธานกรรมการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 5 

2. นายเอกรชัต ์โตการณัยเศรษฐ์ 
-   กรรมการ 

 

36 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตร,ี สาขาวิศวกรรม, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และ 
นอตติงแฮม 

- ปริญญาโท, สาขาธรุกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลยัโซเฟีย 
 

- - 2564 – ปัจจบุนั 
2559 – 2564  

กรรมการ 
รกัษาการ ผูจ้ดัการโรงงาน 

บจ. บีบีจีไอ ยทิูลิตี ้แอนด ์เพาเวอร ์
บจ. โรงไฟฟา้น า้ตาลขอนแก่น (สาขา
วงัสะพงุ)  

3. นายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน 
-   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

อา้งถึงรายละเอยีดของนายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน ตามหวัขอ้ประวติั 1.1 ขอ้ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

      รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 

รายชื่อ BBGI 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

KGI BBE BBF BUP WIN UBE 

1. นายพิชยั ชณุหวชิร C       
2. นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร ์ D       

3. นายสรุินทร ์จิรวิศิษฏ ์ D       

4. นายชยัวฒัน ์โควาวิสารชั D       

5. นายกิตติพงศ ์ลิ่มสวุรรณโรจน ์ D C D C C D D 

6. นายชลชั ชินธรรมมิตร ์ D D  D   D  

7. นายชนะชยั ชติุมาวรพนัธ ์ D       

8. รศ. จารุพร ไวยนนัท ์ D,I, II       

9. ดร. ฐิตาภา สมิตินนท ์ D,I, III       

10. นายแมทธิว กิจโอธาน D,I       

11. นางแพตรเิชีย มงคลวนิช D,I, III       

12. นางสทุธิดา สขุะนินทร ์ IV D     D 

13. นายสกลุรตัน ์ศิริพนัธโ์นน IV D D D D   

14. นางสาวกิตติมา วงศแ์สน IV D D D    

15. นายสพุงศ ์พงศป์ริตร IV       

16. นายธรรมนญู วิรยิะเชษฐ์กลุ IV       
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

รายชื่อ BBGI 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

KGI BBE BBF BUP WIN UBE 

17. นายเอกรฐั สเุมธิรกลุ IV       

18. นางสาววรรณสิริ ตรงตระกลูวงศ ์  D      

19. ผศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ   C     

20. นายทวีวฒัน ์นนัทิรุจ   D     

21. นายสรุชยั โฆษิตเสรีวงค ์    D    

22. นายกิตติ ชีวะเกต ุ    D    

23. นายชชัพล ประสพโชค    D    

24. นายเอกรชัต ์โตการณัยเศรษฐ ์     D   

หมายเหตุ   
C ประธานกรรมการ 
D กรรมการ 
I กรรมการอิสระ 
II ประธานกรรมการตรวจสอบ 
III กรรมการตรวจสอบ 
IV ผูบ้ริหาร 

 
 
 



 

 

 

  
 
 
 

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
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           บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวงศว์ริศ อสัรานิโรจน ์
ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่ 
วนัที ่8 มิถนุายน 2563 

41  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(การก ากบัดแูลกิจการ)  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต 
(การบญัชี) มหาวิทยาลยับรูพา 

 วฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายใน
วิชาชีพ (CPIAT No.458) 

 Financial Auditing for 
Internal Auditors or Non 
Accountants / IIA 

 COSO ERM 2017 / FAP 
 Quality Assurance and 

Improvement Program 
(QAIP) / FAP 

 Certified Professional 
Internal Auditors of Thailand 
(CPIAT-48) / IIA 

 Internal Control Framework 
(COSO-IC 2013) / FAP 

 Enterprise Risk Management 
(COSO-ERM) / FAP 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8 มิ.ย. 63 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค. 62 – ม.ค. 63 
 
 
 
 
 
มิ.ย. 61 – เม.ย. 62 
 
 
 
ก.พ. 61 – พ.ค. 61 
 
 

ผูจ้ดัการตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัการส านกั
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
Freelance 
Consultant 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

บมจ. บีบีจีไอ  
 
 
 
 
 
 
 
บมจ.ชมุพร
อตุสาหกรรม
น า้มนัปาลม์ 
 
 
 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เดอะเบสท ์โซลชูั่น 
 
 
บมจ.น า้ตาล
บรุีรมัย ์

ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ถือหุน้ในบรษิัท
อ่ืน (Holding Company) ที่ด  าเนินธุรกิจ
ผลิตภณัฑเ์ชือ้เพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
รวมถึงธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
ไบโอดีเซล และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
รวมทัง้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบั
ผลิตภณัฑด์งักล่าว 
 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑน์ า้มนัปาลม์ประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ น า้มนัปาลม์ดิบ, น า้มนัเมล็ดใน
ปาลม์, น า้มนัปาลม์บริสทุธิ ์น า้มนัเมลด็
ในปาลม์บริสทุธิ์ และน า้มนัโอเลอิน 
 
ผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพบญัชคีรบวงจร 
และบริการตรวจสอบภายใน และงาน
บริการที่ปรกึษา 
 
ประกอบธุรกิจผลิตน า้ตาล, ธุรกิจไฟฟ้า, 
ธุรกิจปุ๋ ย และธุรกิจบรรจภุณัฑช์านออ้ย 
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ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 Fraud Audit / FAP 
 Risk Assessment for Internal 

Audit Planning / FAP 
 Internal Audit Practice for IT 

Audit / FAP 

มิ.ย. 59 – ม.ค. 61 
 
 
มิ.ย. 55 – พ.ค. 59 
 
 
 
มิ.ย. 50 – พ.ค. 55 

ผูจ้ดัการส านกั
ตรวจสอบภายใน 
 
เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบภายใน
ช านาญการ 
 
เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบภายใน 

บมจ.ชมุพร
อตุสาหกรรม
น า้มนัปาลม์ 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑน์ า้มนัปาลม์ประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ น า้มนัปาลม์ดิบ, น า้มนัเมล็ดใน
ปาลม์, น า้มนัปาลม์บริสทุธิ์, น า้มนัเมล็ด
ในปาลม์บริสทุธิ์, และน า้มนัโอเลอิน 

 



307 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
         บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
        เปิดเผยไวใ้นหนา้   73 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

- ไม่มี   -  
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เอกสารแนบ 5 

 

  นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ และจรรยาบรรณธุรกจิ ท่ีบริษัทได้จัดท า 

อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 
2564 บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ี ดี (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ดว้ยความตระหนักดีว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ตลอดจนการมี
คณะกรรมการบริษทัท่ีมีวิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติั จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการด าเนินงานให้เป็นท่ียอมรับและท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ประสบความส าเร็จ และในขณะเดียวกนั เป็นองคก์รท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงจะช่วยสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนืและ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี
ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัดูแลและพฒันาบริษทัฯ และมุ่งสร้างผลประกอบการท่ีดี ท าให้
บริษทัฯ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษทัจะมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้น และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม จะมีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ จะเปิดเผย
ขอ้มูลเพื่อแสดงความโปร่งใสและให้สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งร่วมกันสร้างบริษทัฯ ให้เป็นองค์กรท่ีท า
ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงได้
อนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและเป็นบรรทดัฐานให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดย้ดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเคร่งครัด  

 

ดูนโยบายฉบบัเตม็เผยแพร่เวบ็ไซตบ์ริษทัฯท่ี 

   https://www.bbgigroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy 

 

https://www.bbgigroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy


 

 

 

 

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสำรแนบ 6 

• การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report  
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
• รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
• รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 
• รายงานคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี/ แบบ 56-1 
One Report นั้นให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี/ แบบ 56-1 One Report พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบั
เอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ยโดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี /แบบ 56-1  
One Report ฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท า
ให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงาน
ประจ าปี /แบบ 56-1 One Report ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล 
ในส่วนที ่เป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย ่อยอย่างถูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว รวมทั้งควบคุมดูแล 
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
       (3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
ระบบดงักล่าว และบริษทัได้แจ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ 
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ 
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายสุพ งศ์   พ งศ์ป ริตร     เป็ นผู ้ล งลาย มือ ช่ื อก ากับ เอกส าร น้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายสุพงศ์  พงศ์ปริตร   ก ากับไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล 
ท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ                               ต าแหน่ง                                      ลายมือช่ือ** 

 

1.     นายพิชยั ชุณหวชิร                         กรรมการบริษทั                                                               
                          
2.      นายชยัวฒัน์ โควาวิสารัช              กรรมการบริษทั                                                                          

 
 ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย  ทัง้นี ้แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปีนีเ้ป็นขอ้มลูท่ีส าคญั 
ท่ีผูล้งทนุ  ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุ บริษัทจึงควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาก่อนท่ีจะส่งใหส้ านกังาน 
** พรอ้มทัง้ประทบัตราบริษัท (ถา้มี)  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการของบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายทั้งหมด 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย์
จารุพร ไวยนันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางแพตริเซีย มงคลวนิช และ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  
โดยมีนายวงศว์ริศ อสัรานิโรจน์ ผูจ้ดัการตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดี  
ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตลอดปี 2564 ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม/ 
จ านวนคร้ังที่ประชุมปี 2564 

1. รองศาสตราจารยจ์ารุพร ไวยนนัท ์             ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการตรวจสอบ 7/7 
3. ดร.ฐิตาภา สมิตินนท ์ กรรมการตรวจสอบ 7/7 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบัตร  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมบางคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจัดการ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ตามวาระอนัสมควร ซ่ึงการประชุมทุกคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานแสดงความเห็นและ 
ให้ขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี ท่ีผา่นการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี โดยการประชุมหารือร่วมกบัฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามผูส้อบ
บญัชีในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของรายงานทางการเงิน  การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นเพียงพอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปและเพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาท่ีพบจากการสอบบญัชี พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ าปีของ
ผูส้อบบญัชีและความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี มีความถูกตอ้ง ครบถว้นตามท่ีควรในสาระส าคญั และเช่ือถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ 
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สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ทุกไตรมาส โดยพิจารณาทั้งในดา้นการด าเนินงาน การใชท้รัพยากรและการดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ รวมถึง
การป้องกนัหรือการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น หรือการทุจริต ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมปรึกษากบัผูส้อบบญัชีเพ่ือ
รับทราบประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รวมทั้งอตัราก าลงัและแผนการพฒันาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบติังานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั รวมทั้งการ
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

สอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกบัฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ในเร่ืองการปฏิบติัของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่าบริษทัฯ ไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

สอบทานรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท าธุรกรรมท่ีเป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดด้ าเนินการตามเกณฑ์และขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ด าเนินการ
อยา่งสมเหตุสมผลและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และการด าเนินการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามนโยบายการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดพ้ิจารณาเป็นรายการ
เขา้ข่ายเป็นธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไปเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) มีความสมเหตุสมผล 
โปร่งใสและยติุธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

การพจิารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังาน ขอบเขต ประสบการณ์ท างาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ 
คุณภาพงานและคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเพียงพอของทรัพยากร และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งไดส้อบ
ทานคุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี จึงเสนอให้แต่งตั้งนางสาวดุษณีย ์ยิ้มสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10235 
และ/หรือ นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4628 และ/หรือ นายเจริญ ผูสั้มฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัตามบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งเพียงพอ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วน
ได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
ไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ  มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นในการพฒันา 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้ งมีการติดตามแก้ไข 
ตามขอ้เสนอแนะอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารยจ์ารุพร ไวยนนัท)์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 



314 | แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
          บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

รายงานคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไร และ/หรือ ผลตอบแทนท่ีคาดว่า 
จะได้รับ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้ น และสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนุน รวมถึงเสริมสร้างความมัน่คง ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยการอนุมติัการลงทุน
ดงักล่าวอาจตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอบเขตอ านาจการ
อนุมติัท่ีก าหนด (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงประกอบดว้ย 
  

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม/ 

จ านวนคร้ังทั้งหมด 

1.นายชยัวฒัน์ โควาวิสารัช ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 8/8 

2.นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 7/8 

3.นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ / กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 6/8 

4.นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์ กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 8/8 

 

  ในปี 2564 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีส าคัญดังนี ้

1.  พิจารณาหลกัเกณฑ์กลัน่กรองโครงการและโอกาสลงทุนต่าง ๆ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ โดยอาจจดัให้มี 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้(feasibility study) ของแผนการท่ีจะลงทุน รวมถึงศกัยภาพและปัจจยัเส่ียงจากการลงทุน 
ผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัและสภาวะเศรษฐกิจ ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายของบริษทัฯ  
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

2.  ติดตามและประเมินผลโครงการการด าเนินการตามกลยทุธ์ และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
  ให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายของบริษทัฯ  

3.  พิจารณาอนุมติัการจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง รวมถึงการจดัจา้งท่ีปรึกษา ส าหรับโครงการธุรกิจใหม่แผนงานและงบประมาณ 
      เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติั 

          4.  พิจารณา ทบทวนนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
 
 

 

(นายชยัวฒัน์ โควาวิสารัช) 
ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
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       บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทั บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล                 

ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีสอดคล้อง

มาตรฐาน (COSO) พร้อมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือมุ่งไปสู่การด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม/ 

จ านวนคร้ังท่ีประชุม ปี 2564 

1.นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 4/4 

2.นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 4/4 

3.นายกิตติพงศ ์ ล่ิมสุวรรณโรจน์ กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 4/4 

 

       ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลมีการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีส าคัญดังนี ้

1.ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร พฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์รให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบัขององคก์ร 

2.พิจารณาปัจจัยความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยพิจารณา 
ความเส่ียงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งความเส่ียงจากภายนอกและความเส่ียงจากภายใน ให้ครอบคลุมทุกมิติทัว่ทั้งองค์กรรวมถึงให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกนัหรือเป็นโอกาสต่อองคก์ร รวมถึงก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง
ทัว่องคก์รให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งไปกบัแผนกลยทุธ์และการด าเนินงานของบริษทัฯตามสถานการณ์ 

3.ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานของบริษัทฯรายไตรมาสเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าฝ่ายบริหารไดบ้ริหารงาน 
โดยพจิารณาให้อยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ป็นส าคญัพร้อมแนวทางในการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา 
 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

4.มอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี การต่อตา้นคอร์รัปชนั ให้คณะท างานเพื่อท าหน้าท่ีสนบัสนุนงานบรรษทัภิบาลไดต้ามความ
เหมาะสม รวมถึงสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนให้ครอบคลุมตามหลกัการ เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Economic Social and Governance) โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานสากลและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

                                                                                                                                                   (นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ)์ 

                            ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

                                 บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 
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       บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
 คณะกรรมการบริษัท บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                         

ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน โดย คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม/ 

จ านวนคร้ังทั้งหมด 

ปี 2564 

1.นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 

2.ดร. ฐิตาภา สมิตินนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 

3.นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีส าคัญดังนี ้

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎบตัร

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั 

และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  รวมทั้งค  านึงถึงความหลากหลาย                          

ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั(Board Diversity) และความรู้ความช านาญ(Board Skills Matrix) รวมทั้งท าหน้าท่ีก าหนดค่าตอบแทน               

ของกรรมการบ ริษัทและประธาน เจ้าหน้ าท่ีบ ริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิ จารณา                                          

โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าว เพื่อติดตามและ

พิจารณาเร่ืองส าคญัท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                    

โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

1.ในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมถึงประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค านึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ี

หลากหลาย และภาวะผูน้ า ตลอดจนวิสัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่จ ากดั

เฉพาะในเร่ือง เพศเท่านั้นรวมทั้งยงัตอ้งค านึงถึงขนาด โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัที่เหมาะสม ตามหลกัการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก าหนด                  

กฎหมาย และ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและสถานการณ์  

 

      2.เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือต าแหน่ง

เทียบเท่า ท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์

ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะส้ัน 

เช่น โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan (2) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน 

ควรค านึงถึงปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ  
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       บริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

        (3) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผล และการส่ือสารให้เป็นท่ีรับทราบโดยพิจารณาจากผลงาน ความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัการด าเนินงานท่ีส าคญัรวมถึงภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมาย ตลอดจน

ผลประกอบการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเหมาะสม 

และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนออนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง 

 

     3. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ

ต าแหน่งเทียบเท่าเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา

อนุมติั และส่ือสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพ่ือการพฒันาให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

 

   4.   ทบทวนนโยบายการสรรหาและพฒันาบุคลากรและแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นประจ าทุกปีและให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน

ส าหรับขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในรายงาน

ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นชอบแลว้ 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                                                  (นายสุรินทร์   จิรวิศิษฎ)์ 

                 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

                              บริษทั  บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) 
BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
เอกสำรแนบ 7 

แบบประเมินควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
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แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  
 

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
 

วันที ่14 กรกฎำคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจั้ดท ำโดยคณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงเป็นควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบั 
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
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แบบประเมินควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
 

กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
 

1. องคก์รแสดงถึงควำมยึดม่ันในคุณค่ำของควำมซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยู่บน
หลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุ
ถึง 

1.1.1 การปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ  
1.1.2  การปฏิบตัิต่อคูค่า้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก  

✓  คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ มีการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหป้ฏิบตัิงานโดยยดึหลกัจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงก าหนดใหม้กีารปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ซึ่งไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
พนกังาน คูค่า้ ลกูคา้ เจา้หนี ้หรือคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยความซื่อตรง โดยไดก้ าหนดไว้
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
(ปรบัปรุงครัง้ที่ 1) ทัง้นี ้ไดม้กีารส่ือสารนโยบายดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม BBGI ใหป้ฏิบตัิตาม เพื่อรกัษาจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตัิงานและด าเนินธุรกจิ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

1.2   มีขอ้ก าหนดที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิ
หนา้ที่ดว้ยความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถงึ 

1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบั
ผูบ้รหิารและพนกังาน ที่เหมาะสม 

1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการ ซึง่รวมถึงการหา้ม 
คอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กดิความเสียหายต่อองคก์ร1 

1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
1.2.4  มกีารส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและ

พนกังานทกุคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้
พนกังานลงนามรบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มี
การเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 

✓  คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัติาม รวมถงึมกีารก าหนดไม่ให้
ผูบ้รหิารและพนกังานแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน และประกอบธุรกิจที่เป็นการแขง่ขนั
หรือขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ รวมถงึไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรปัชนั
โดยหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเขา้ไปเก่ียวขอ้ง หรือใหก้ารสนบัสนนุการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนมกีารก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการปฏิบตัิ รวมถงึก าหนดระเบียบการลงโทษหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
ตามกฎระเบียบของบรษิัทฯ โดยคู่มือจรยิธรรมทางธุรกิจและนโยบายการต่อตา้นคอร์
รปัชนัไดร้บัการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท และไดม้กีารส่ือสารใหผู้บ้รหิารและ
พนกังานรบัทราบ นอกจากนี ้คู่มอืพนกังานไดก้ าหนดบทลงโทษในการฝ่าฝืน และให้
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of 
Conduct 

1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 
1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

✓  ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ มีการลงนามหรือยืนยนัโดยการตอบอีเมลเพื่อ
รบัทราบจรรยาบรรณทางธุรกจิ และบรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการตดิตามและประเมินผล
การปฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 
โดยที่ผ่านมาไดร้วมการประเมินผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกจิเขา้ไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของแนวทางการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ  

 
1 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัทฯ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ 

1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลา
ที่เหมาะสม 

1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

1.4.3  มีการแกไ้ขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

✓  บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัติามจรยิธรรมและ
ขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและพนกังาน  
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดก้ าหนดกระบวนการรบัขอ้รอ้งเรียน การแจง้เบาะแสการกระท า
ผิด (Whistle Blowing Policy) เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนทัง้จากภายในและภายนอกไว้
หลายช่องทาง ไดแ้ก ่

• จดหมายทางไปรษณีย ์

• จดหมายอิเล็กทรอนกิส ์IA@bbgigroup.com 

• Website www.bbgigroup.com 

• โทรศทัท ์0-2335-8673 
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารปกป้องคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูและเก็บรกัษาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง
กบัการรอ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั โดยไดส่ื้อสารใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบผ่านทางเว็บไซต์
บรษิัทฯ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษตามระดบัของ
ความผิดที่ไดก้ระท าขึน้   

 

mailto:IA@bbgigroup.com
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2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำทีก่ ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
2.1   มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดย
ไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทอยา่งเป็น     
ลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี โดยไดร้ะบแุนวปฏิบตัิดา้น 
องคป์ระกอบ คณุสมบตัิ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ การประชมุ วาระการ
ด ารงต าแหน่ง การประเมินผล และการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท 

2.2   คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่
ชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารและ
พนกังาน 

✓  ผูบ้รหิารไดม้ีการประชมุรว่มกนัเพื่อก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัทฯ ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน (Key Performance 
Indicator: KPI) ของบรษิัทฯ และแต่ละบรษิัทย่อย ประกอบดว้ย ตวัชีว้ดัระดบับรษิัทฯ 
สายงาน ฝ่ายงาน และพนกังานรายบคุคลทั่วทัง้องคก์ร ซึง่เป็นตวัชีว้ดัที่ใชป้ระเมินผล
การปฏิบตัิงานของสว่นงานต่าง ๆ และไดม้ีการรายงานเปา้หมายและแผนการด าเนิน
ธุรกิจในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

2.3   คณะกรรมการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัก าหนดบทบาทหนา้ที่ของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุ
บทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน 
และผูร้บัผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

✓  คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ โดยไดม้ีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตา่ง ๆ 
ซึ่งไดก้ าหนดบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี
หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี และสามารถเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายบรหิารเขา้รว่ม รวมถงึการสอบทานเพื่อใหม้ีระบบควบคมุภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบรษิัทท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
2.4   คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้ก่ียวกบัธุรกจิของบรษิัทฯ และมีความ
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชนต์่อบรษิทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ในเรื่องนัน้ๆ ได ้

✓  คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยผูม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณห์ลาย
ดา้น ที่จ  าเป็นและเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  
นอกจากนี ้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไดม้ีการระบใุหค้ณะกรรมการสามารถ
แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรกึษาภายนอกเก่ียวกบัการด าเนินกิจการตาม
ความจ าเป็น เพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม  

2.5   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ
น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งแทจ้รงิ เช่น ไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท ไม่มีความสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมีอิทธิพล
ต่อการใชด้ลุยพินิจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

✓  นโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีก าหนดวา่ คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการบรษิัทอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด โดยปัจจบุนั
บรษิัทฯ มีกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน  โดยมีการ
ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอสิระไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

2.6  คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรื่องการควบคมุภายใน 
ในองคก์ร ซึ่งครอบคลมุทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการส่ือสาร และการตดิตาม 

✓  คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจหนา้ที่ในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบในการ   
สอบทานใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบ
การควบคมุภายในของบรษิัทฯ รวมถงึการสอบทาน และมีการตดิตามการบรหิารความ
เส่ียงขององคก์รโดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
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3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและควำมรับผิดชอบทีเ่หมำะสมเพื่อให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
(oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
3.1  ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนนุการบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธรุกิจและ
กฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้ีการควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหนา้ที่ในส่วนงานท่ีส าคญั ซึ่งท าใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่ง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

✓  ผูบ้รหิารมีการก าหนดโครงสรา้งองคก์รเพื่อสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยไดพ้จิารณาถึงความเหมาะสมจากปัจจยัหลายดา้น เช่น 
แผนการด าเนินธุรกจิและการขยายธุรกจิในอนาคต นอกจากนีย้งัไดม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่
ในส่วนงานท่ีส าคญั เพื่อใหเ้กิดการควบคมุภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการตัง้ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและรายงาน 

3.2   ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิัทฯ โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มลู 

✓  ผูบ้รหิารไดม้ีการก าหนดใหม้ีการรายงานตามสายการบงัคบับญัชาในโครงสรา้งองคก์ร 
และระบสุายการรายงานไวใ้นเอกสารค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแต่ละแห่งไดม้ีการก าหนดตารางอ านาจการอนมุตัใิน
การด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อก าหนดอ านาจหนา้ที่และล าดบัขัน้การอนมุตัิรายการทาง
ธุรกิจที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 

3.3   มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
อย่างเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน  

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดบทบาท อ านาจ และหนา้ที่ของกรรมการบรษิัท ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร และพนกังานระดบัตา่งๆ ไวใ้น
ตารางอ านาจอนมุตัิของบรษิัทฯ 
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4. องคก์รแสดงถึงควำมมุ่งม่ันในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรทีมี่ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
4.1   บรษิัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษา
บคุลากรท่ีมีความรูแ้ละความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบ
ทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อย่างสม ่าเสมอ 

✓  บรษิัทฯ มีการระบถุึงหลกัปฏิบตัติ่อพนกังานไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค านงึถึงการ
ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังานและใหค้วามส าคญัในการพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานทกุคนอยา่งเท่าเทียม 
บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบายการสรรหาและพฒันาบคุลากรซึ่งครอบคลมุถึงการสรรหา 
การสรา้งวฒันธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาบคุลากร 

4.2   บรษิัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การใหแ้รงจงูใจหรือ
รางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดี และการจดัการต่อบคุลากรที่มี
ผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้หผู้บ้รหิาร
และพนกังานทราบ 

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินผลงาน และระบตุวัชีว้ดัผลงานอยา่ง
ชดัเจน โดยจดัใหม้กีารประเมินผลงานของผูบ้รหิารและพนกังานประจ าปี ซึง่ผลการ
ประเมินจะใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาจ่ายโบนสัประจ าปี การปรบัอตัราเงินเดือน 
รวมถงึการเล่ือนต าแหน่ง โดยผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูส่ื้อสารผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทัง้ผูท้ี่มีผลการปฏิบตัิงานดี และผูท้ี่มีผลงานไม่บรรลตุาม
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้โดยยดึตามตวัชีว้ดัผลงานท่ีมีการตกลงรว่มกนัตัง้แต่แรก และมีการ
ก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการปฏิบตัิงานต่อไป 
 
ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน ไดก้ าหนดเป็น KPI พนกังาน ซึ่ง KPI พนกังาน โดยก าหนดเป็น 
KPI ของพนกังานและผูบ้รหิารระดบัต่างๆ มีเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั (5 = ดเียี่ยม และ 
1 = ตอ้งปรบัปรุง) ประกอบดว้ยหวัขอ้ 
1. Common KPIs - ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานรว่มที่ทกุหน่วยงาน/ฝ่ายงานใชร้ว่มกนั 
2. Standard Individual KPIs - ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานส่วนบคุคลท่ีเป็นมาตรฐาน
รว่มกนัของพนกังานในแต่ละระดบั 
3. Functional KPIs - ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานตามหนา้ที่เฉพาะของแต่ละสายงาน / 
ฝ่ายงาน 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
4.3   บรษิัทฯ มีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาด
บคุลากรท่ีมีความรูแ้ละความสามารถที่เหมาะสมอย่างทนัเวลา 

✓  บรษิัทฯ มีนโยบายสรรหาและคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถในต าแหน่งงานท่ี
มีความส าคญัและมีคณุสมบตัิเป็นไปตามความตอ้งการของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เพียงพอและสนบัสนนุการด าเนนิธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งอาจเป็นการสรรหาบคุลากรท่ี
เหมาะสมทัง้จากภายในกลุ่มบรษิัทฯ หรือภายนอกบรษิัทฯ โดยมกีารจดัท าแผน
อตัราก าลงั โดยแผนดงักล่าวไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท 
 

4.4   บรษิัทฯ มีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังาน
ทกุคน เช่น การจดัระบบที่ปรกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดใหม้กีารส่งเสรมิและพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการอบรมตาม
แผนการอบรม การส่งเสรมิใหพ้ฒันาความรูค้วามช านาญจากการท างานจรงิ (On the 
job training) การถา่ยทอดความรูจ้ากการอบรมภายในบรษิัทฯ รวมถงึมีการส่งบคุลากร
เขา้รว่มสมัมนาและฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัสายงานต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมเพื่อพฒันาความรูแ้ละความสามารถของบคุลากร 
 

4.5  บรษิัทฯ มีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession 
plan) ที่ส  าคญั 

✓  บรษิัทฯ มีการจดัท าแนวทางในการสรรหาและพฒันาบคุลากรเพื่อสืบทอดต าแหน่งที่
ส  าคญัของบรษิัทฯ (Succession Plan) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
(ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบรษิัท เรื่อง แผนการสืบทอดต าแหน่งและแผนการพฒันา
ผูบ้รหิารระดบัสงู) ซึง่ก าหนดขัน้ตอนการสืบทอดต าแหน่งไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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5. องคก์รก ำหนดให้บคุลำกรมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
5.1  คณะกรรมการและผูบ้รหิารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้
บคุลากรทกุคนมีความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัใหม้ีการ
ปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีที่จ  าเป็น 

✓  บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ซึ่งประกอบ
ไปดว้ยหลกัปฏิบตัิและบทลงโทษในการท่ีไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบรษิัทฯ และไดม้ี
การส่ือสารใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยใหร้บัทราบและปฏิบตัิ
ตาม 

5.2   คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสรา้ง
แรงจงูใจ และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏิบตัิตาม 
Code of Conduct และวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิัท 

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนด KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังาน ซึ่ง
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงานดา้นการปฏิบตัิงานตามเปา้หมายของบรษิัทฯ 
ระดบัหน่วยงาน และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานส่วนบคุคล ซึง่ผลของการประเมินจะใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง ปรบัเงินเดือน และจ่ายโบนสัประจ าปี เพื่อเป็น
แรงจงูใจใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานในการท างาน 

5.3   คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมินแรงจงูใจและการใหร้างวลัอยา่ง
ต่อเนื่องโดยเนน้ใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหนา้ที่ในการปฏิบตัิ
ตามการควบคมุภายในดว้ย 

✓  อา้งองิตามขอ้ 5.2 
 

5.4  คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาไมใ่หม้ีการสรา้งแรงกดดันที่มาก
เกินไปในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบคุลากรแต่ละคน 

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและ
พนกังานอย่างเป็นระบบ ซึง่ไดอ้า้งอิงจากการก าหนด KPI ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้ีการตกลงเป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเรจ็รว่มกนัอยา่งชดัเจน โดย
ในการประเมินผลงานผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะท าการประเมินผลงานอิง
ตามตวัชีว้ดัที่ตกลงกนัไว ้ซึ่งผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูส่ื้อสารผลการปฏิบตัิงานและส่ิงที่ตอ้ง
ปรบัปรุงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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6. องคก์รก ำหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหส้ำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงต่ำง ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
6.1 บรษิัทฯ สามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และ
เหมาะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมี
ตวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถงึสิทธิหรือภาระผกูพนัของบรษิัทไดถ้กูตอ้ง  มีมลูคา่
เหมาะสม และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง 

✓  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัทไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
โดยทั่วไป และไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ ซึ่งไดแ้สดง
ความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

6.2  บรษิัทฯ ก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพจิารณาถึง
ปัจจยัที่ส  าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของ
ธุรกิจ 

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงินไวใ้นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิในการปิดบญัชี รวมถึงมีการแสดงสาระส าคญัของรายการดงักล่าวไวใ้นหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน 

6.3  รายงานทางการเงินของบรษิัทสะทอ้นถึงกจิกรรมการด าเนินงานของ
บรษิัทอย่างแทจ้รงิ 

✓  บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานทางการเงินโดยปฏิบตัิตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง อนมุตัิและส่ือสาร
นโยบายการบรหิารความเส่ียงใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถือ
ปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงทัง้องคก์ร และคู่มือการบรหิาร 
ความเส่ียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยนโยบายการบรหิารความเส่ียงไดร้บัอนมุตัิตามมติ
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคู่มือการบรหิารความเส่ียงไดร้บัการอนมุตัจิากคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล  
บรษิัทฯ ไดม้ีการจดัอบรมเรื่องการบรหิารความเส่ียงแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท
และบรษิัทย่อยที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหร้บัทราบและถือปฏิบตัิ 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
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7. องคก์รระบุและวิเครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงคไ์วอ้ย่ำงครอบคลุมทั่วทัง้องคก์ร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

7.1  บรษิัทฯ ระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนนิ
ธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานต่าง ๆ   

✓  บรษิัทฯ มีการประเมินความเส่ียงซึ่งครอบคลมุปัจจยัความเส่ียงทัง้ภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกจิ และการเงินของบรษิัทฯ โดยแบง่ 
ความเส่ียงเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางกลยทุธ ์(Strategic Risk) ความเส่ียงทางการ
ด าเนินงาน (Operational Risk) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) และ ความเสี่ยง
ทางความน่าเชื่อถือ (Reputation Risk) ผูบ้รหิารที่เป็นเจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) 
มีส่วนรว่มในการประเมินและก าหนดแผนจดัการความเส่ียง โดยมีการระบทุัง้ Existing 
and Required risk response ระยะเวลาที่ตอ้งด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบและสถานะของ
การด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียงพจิารณาถึงโอกาสที่จะเกดิและระดบัความรุนแรงของผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้จากความเส่ียงนัน้ ๆ ซึ่งฝ่ายยทุธศาสตรแ์ละบรหิารความเส่ียงองคก์รเป็นผู้
รวบรวมรายงานความเส่ียงของบรษิัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและจดัการ
บรษิัทฯ (Management Committee) และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิ
บาล 

7.2   บรษิัทฯ วิเคราะหค์วามเส่ียงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน 
การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

✓  อา้งองิตามขอ้ 7.1 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

7.3   ผูบ้รหิารทกุระดบัมีส่วนรว่มในการบรหิารความเส่ียง ✓  คู่มือการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ที่
รบัผิดชอบในการบรหิารจดัการความเส่ียง และไดม้ีฝ่ายยทุธศาสตรแ์ละบรหิารความเส่ียง
องคก์รที่มีหนา้ที่ใหน้ าแนะน า ตรวจสอบ และติดตามการบรหิารความเส่ียงของหน่วยงาน
ต่าง ๆ พรอ้มทัง้รวบรวมรายงานความเส่ียงและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและ
จดัการบรษิัทฯ (Management Committee) และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและ
บรรษัทภิบาล 

7.4   บรษิัทฯ ไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพจิารณาทัง้โอกาส
เกิดเหตกุารณ ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

✓  ในการประเมินความเส่ียงของบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้จากความเส่ียงนัน้ ๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน โดยมกีารก าหนดเกณฑใ์น
การประเมินอย่างชดัเจน เพื่อจดัระดบัของความเส่ียงวา่เป็นความเส่ียงสงูมาก สงู กลาง 
หรือต ่า และน าความเส่ียงดงักล่าวมาน าเสนอในรูปแบบแผนภาพความ เพื่อก าหนดแผน
จดัการความเส่ียงต่อไป 

7.5   บรษิัทฯ มีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจ
เป็นการยอมรบัความเส่ียงนัน้ (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  
การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการรว่มรบัความเส่ียง (sharing) 

✓  ในคู่มือการบรหิารความเส่ียงมกีารก าหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียงหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ การยอมรบั (Take) การควบคมุ (Treat) การโอนยา้ย (Transfer) และการ
หลีกเล่ียง (Terminate) โดยค านงึถึงตน้ทนุในการปฏิบตัิตามแผนจดัการความเส่ียงเทียบ
กบัผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้จากความเส่ียงนัน้ ๆ (Cost - Benefit Analysis) ซึ่งบรษิัทฯ 
จะเลือกใชม้าตรการท่ีเหมาะสมกบัแต่ละความเส่ียง  
นอกจากการก าหนดนโยบายขา้งตน้ บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดแผนจดัการความเส่ียง 
รวมถงึผูร้บัชอบ และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบตัิตามแผนจดัการความเส่ียงนัน้ ๆ 
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8. องคก์รได้พิจำรณำถึงโอกำสทีจ่ะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

8.1   บรษิัทฯ ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติ
แบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหส้ญูเสียทรพัยสิ์น  
การคอรร์ปัชนั  การท่ีผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน 
(management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มลูใน
รายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

✓  บรษิัทฯ มีการประเมินความเส่ียงและโอกาสที่จะเกิดการทจุรติ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ร นอกจากนีไ้ดม้ีการก าหนดนโยบายการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
 
 

8.2   บรษิัทฯ ไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพจิารณา
ความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่ก าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้ิจารณาความ
สมเหตสุมผลของการใหส่ิ้งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มี
ลกัษณะส่งเสรมิใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เปา้หมายยอดขาย
ของบรษิัทฯ ไวส้งูเกินความเป็นจรงิ  
จนท าใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

✓  ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ จะมีการประชมุรว่มกนัเพื่อก าหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจ โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีต สภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั รวมถึงคาดการณก์าร
เติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนีไ้ดม้กีารระบดุชันีวดัผลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน
ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน โดยผลของการประเมินจะใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาการ
จ่ายโบนสัประจ าปี การปรบัอตัราเงินเดือน รวมถงึการเล่ือนต าแหน่ง 

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาส
ในการเกิดทจุรติ และมาตรการท่ีบรษิัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการ
ทจุรติ 

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการพิจารณาโอกาสในการเกิดทจุรติ และมาตรการท่ีบรษิัทด าเนินการเพื่อ
ป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุรติ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารความเส่ียงและการ
ตรวจสอบภายใน ซึง่บรษิัทฯ ไดม้กีารรายงานเรื่องการบรหิารความเส่ียงใหค้ณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลไดร้บัทราบ และรายงานเรื่องการตรวจสอบ
ภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.4  บรษิัทฯ ไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและ
แนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้ 

✓  อา้งองิตามขอ้ 1.2 
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9. องคก์รสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงทีอ่ำจมีผลกระทบตอ่ระบบกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

9.1  บรษิัทฯ ประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แลว้  

✓  บรษิัทฯ มีการประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายและการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ทัง้ที่เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร โดยไดท้ าการระบคุวามเส่ียง
ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกดิและผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ ตลอดจนมกีารก าหนด
ผูร้บัผิดชอบ และแผนจดัการความเส่ียงนัน้ ๆ  

9.2  บรษิัทฯ ประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแลว้ 

✓  บรษิัทฯ มีการจดัประชมุรว่มกนัระหว่างผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งเพื่อจดัท าแผนธุรกิจและ
ประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการท าธุรกิจ และผล
ประกอบการของบรษิัทฯ โดยไดม้ีการก าหนดมาตรการในการแกไ้ขหรือป้องกนั
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม 

9.3  บรษิัทฯ ประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้  าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการประเมินโอกาสในการเปล่ียนแปลงผูน้  าองคก์รและผูบ้รหิารระดบัสงู 
รวมถงึมีการพิจารณาผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ โดยบรษิัทฯ ก าหนดแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งและแผนการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู ส าหรบัต าแหน่งที่ส  าคญั เพื่อให้
บรษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมำตรกำรควบคุมทีช่ว่ยลดควำมเสี่ยงทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

10.1   มาตรการควบคมุของบรษิัทฯ มีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และ
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะ
งาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการออกแบบมาตรการควบคมุทัง้ในระดบัองคก์รและระดบักระบวนการทาง
ธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยผ่านทางนโยบาย และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ 
โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ขอบเขตในการด าเนินงาน ความ
ซบัซอ้นของลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัความเส่ียงตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

10.2   บรษิัทฯ มีมาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริหารทั่ วไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ที่  และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผูบ้ริหาร
ในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกันการทุจริตได ้ เช่น  
มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอน
ในการอนมุตัิโครงการลงทุน  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การ
บนัทึกขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุุปกรณ ์
หรือ การเบิกใชเ้ครื่องมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการส าหรบักรณี
ต่าง ๆ ดงันี ้  
10.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อ
ประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั

✓  ส าหรบัการก าหนดอ านาจหนา้ที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไว้
อย่างชดัเจน  รดักมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทจุรติได ้ ใหอ้า้งอิงตามขอ้ 3.2 และ 3.3 
บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบายและหลกัปฏิบตัิในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการระหว่างกนัเพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารและพนกังานน าไปปฏิบตัิ โดยมีการแสดง
รายละเอียดรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และรายงานประจ าปี 
ในกรณีที่บรษิัทฯ มกีารท าสญัญาในลกัษณะผกูพนัระยะยาว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมี
หนา้ที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามสญัญา  
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

เสมอ 10.2.2  กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เก่ียวขอ้งใน
ลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซือ้ขาย
สินคา้ การใหกู้ย้ืม  การค า้ประกัน  บริษัทฯ ไดต้ิดตามใหม้ั่นใจแลว้ว่า มีการ
ปฏิบตัิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับรษิัท เช่น 
ติดตามการช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นตน้ 

10.3  บรษิัทฯ ก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุ
แบบป้องกนัและตดิตาม 
 
 

✓  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดม้ีการก าหนดการควบคมุภายในไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในคู่มือและ
ขัน้ตอนการปฏิบตังิานของกระบวนการต่าง ๆ เช่น การก าหนดวงเงินการอนมุตัิการ
จ่ายเงิน การแบ่งแยกหนา้ที่ในการปฏิบตัิใหช้ดัเจน เป็นตน้  
บรษิัทฯ ไดม้ีการน าระบบ SAP มาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยก าหนดสิทธิการเขา้ถงึ
ขอ้มลู และแบ่งแยกหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

10.4  บรษิัทฯ ก าหนดใหม้กีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เชน่ ทัง้
ระดบักลุ่มบรษิัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

✓  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดม้ีการก าหนดการควบคมุภายในระดบัองคก์ร และ
กระบวนการทางธุรกิจของบรษิัทฯ ผ่านนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ และคู่มือการปฏิบตังิาน
ต่าง ๆ นอกจากนีบ้รษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหนา้ที่
ตรวจสอบการควบคมุภายในส าหรบัแต่ละกระบวนการของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 

10.5  บรษิัทฯ มีการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ้
ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคือ  

(1)  หนา้ที่อนมุตัิ  
(2)  หนา้ที่บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3)  หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์น       

✓  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดก้ าหนดใหม้กีารแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบท่ีส าคญัใน
ดา้นการอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และการดแูลจดัเก็บ
ทรพัยสิ์น ออกจากกนั 
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11. องคก์รเลอืกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพื่อชว่ยสนับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
11.1  บรษิัทฯ ควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคมุทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ 

✓  บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการรกัษาความปลอดภัยของระบบ ก ากับ
กระบวนการพฒันาและแกไ้ขระบบงาน และการบริหารจดัการระบบใหส้ามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
ปัจจบุนับรษิัทฯ ไดว้า่จา้งบรษิัทผูใ้หบ้รกิารภายนอก เป็นผูใ้หบ้รกิารในการบรหิารและ
ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันี ้

• บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) รบัผิดชอบในการดแูลระบบ
ใหก้บั บรษิัท บีบีจีไอ จ ากดั (BCP) บรษิัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (BBF) และ
บรษิัท บางจากไบโอ เอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั (BBE) 

• บรษิัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร ์จ ากดั (“KSL IT Center”) รบัผิดชอบในการดแูล
ระบบใหก้บั บรษิัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

11.2  บรษิัทฯ ควรก าหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ
เทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 

✓  บริษัทฯ ก าหนดกระบวนการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความปลอดภัย และพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ และตรงตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทฯ มีการวิเคราะหแ์ละติดตามการแกไ้ขปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พืน้ฐานโดยบริษัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร 
(Service Level Agreement) 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
11.3  บรษิัทฯ ควรก าหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
ใหม้ีความเหมาะสม 

✓  บรษิัทฯ มีการจดัท านโยบายความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร ซึ่งไดม้ีการก าหนดการควบคมุดา้นความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี 
โดยมีเนือ้หาครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิการแบ่งแยกหนา้ที่และสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู
และศนูยค์อมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
 

11.4   บรษิัทฯ ควรก าหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการ
บ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีใหม้คีวามเหมาะสม 

✓  บรษิัทฯ มีการจดัท าขัน้ตอนในการขอเปล่ียนแปลง/พฒันาระบบสารสนเทศ โดยจะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัจิากผูม้ีอ  านาจ และมีการทดสอบความถกูตอ้งของการเปล่ียนแปลง/ 
พฒันาโปรแกรมและขอ้มลูก่อนการใชง้าน นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมกีระบวนการส ารอง
ขอ้มลูและกูค้ืนระบบสารสนเทศเพื่อใหร้ะบบมีความพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
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12. องคก์รจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงไดก้ ำหนดสิ่งทีค่ำดหวังและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ เพื่อใหน้โยบำยทีก่ ำหนดไวน้ั้นสำมำรถน ำไปสูก่ำรปฏิบัติได ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
12.1  บรษิัทฯ มีนโยบายที่รดักมุเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขัน้ตอน
การอนมุตัิที่ก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิัท เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยเกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน า
ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ไปใชส่้วนตวั   

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกจิ โดยหา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน แสวงหา
ผลประโยชนส่์วนตน 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดนโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกนั เพื่อใชเ้ป็นแนว
ปฏิบตัิในกรณีที่บรษิัทฯ มกีารท ารายการกบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยจะตอ้งมีการรายงานการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อ
ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

12.2  บรษิัทฯ มีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไม่มี
ส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้ 

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึแนวปฏิบตัิของบรษิัทฯ เก่ียวกบัการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ซึ่งก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในธุรกรรม
จะตอ้งไมม่ีส่วนในการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

12.3  บรษิัทฯ มีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบั
บคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดแนวปฏิบตักิารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่ก าหนดใหร้ายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตอ้งใชเ้กณฑร์าคาและขอ้ตกลงทางการคา้เช่นเดียวราคาตลาด หรือราคา
ตามสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ทั่วไปโดยตอ้งมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรมซึ่งก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุกบับรษิัทฯ 
โดยไดม้ีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินและรายงานประจ าปี 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
12.4  บรษิัทฯ มีกระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยหรือ
บรษิัทรว่ม รวมทัง้ก าหนดแนวทางใหบ้คุคลท่ีบรษิัทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือ
ผูบ้รหิาร ในบรษิัทย่อยหรือรว่มนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มเีงนิลงทนุใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

✓  คณะกรรมการบรษิัทมกีารแต่งตัง้กรรมการเพื่อตดิตามและดแูลการด าเนินงานของ
บรษิัทย่อย ตามสดัส่วนที่บรษิัทถือหุน้ โดยไดม้ีการตรวจสอบและติดตามผล
ประกอบการ และงบการเงินของกลุ่มบรษิัทย่อยผ่านการประชมุคณะกรรมการบรหิาร
และจดัการบรษิัท (Management Committee) และคณะกรรมการบรษิัท 

12.5   บรษิัทฯ ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการน านโยบายและ
กระบวนการ ไปปฏิบตัิโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไวใ้นนโยบายและระเบียบปฏิบตังิานในแต่ละเรื่อง โดยไดม้ีการส่ือสารใหผู้บ้รหิารและ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบผ่านทางประกาศ ค าสั่ง และอเีมล  
นอกจากนี ้ขอ้บงัคบัการท างานในคู่มือพนกังานมกีารก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังาน
ปฏิบตัิตตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอย่างเครง่ครดั 

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบรษิัทฯ ไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาที่
เหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาด ในการปฏิบตังิาน 

✓  บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไวใ้นนโยบายและระเบียบปฏิบตังิานในแต่ละเรื่อง โดยไดม้ีการส่ือสารใหผู้บ้รหิารและ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบผ่านทางประกาศ ค าสั่ง และอเีมล  
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที่ในการตรวจสอบและติดตามระบบการควบคมุ
ภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ในกรณีที่พบ
ขอ้ผิดพลาด หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบพรอ้มทัง้ให้
ค  าแนะน ากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ข 

12.7  บรษิัทฯ ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิหม้ีความเหมาะสมอยู่
เสมอ 

✓  หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของกระบวนการมีการทบทวน/ปรบัปรุง/แกไ้ข คู่มือและขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินงานและสถาณการณใ์นปัจจบุนั  
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ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมีคุณภำพ เพือ่สนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมทีก่ ำหนดไว ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
13.1  บรษิัทฯ ก าหนดขอ้มลูที่ตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจาก
ภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

✓  บรษิัทฯ มีการพิจารณาการใชข้อ้มลูทัง้ภายในและภายนอกส าหรบัประกอบการ
วิเคราะหแ์ละตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ ส าหรบัขอ้มลูภายในบรษิัทฯ ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และขอ้มลูทางการเงิน ซึ่งสาย
งานการเงินและบญัชีองคก์รของบรษิัทฯ รบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบรษิัทฯ ส าหรบัขอ้มลูจากภายนอก บรษิัทฯ มีการใชข้อ้มลูจากหน่วยงานภาครฐั 
ขอ้มลูสถิติตา่ง ๆ หรือ ประกาศกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้บรษิัทฯ มี
การวา่จา้งที่ปรกึษาเพื่อจดัท าขอ้มลูที่จ  าเป็นและน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
ตดัสินใจในการวางแผน การลงทนุ และการด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถึงตน้ทนุและ
ประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ย 

13.2  บรษิัทฯ พิจารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและ
ความถกูตอ้งของขอ้มลู  

✓  อา้งองิตามขอ้ 13.1 และ 13.3 

13.3  บรษิัทฯ ด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูที่ส  าคญัอยา่งเพยีงพอ
ส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มลูที่ส  าคญั เช่น รายละเอียดของ
เรื่องที่เสนอใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบรษิัท ทางเลือกตา่ง ๆ  

✓  การรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และโครงการลงทนุตา่ง ๆ ในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทนุ และคณะกรรมการบรหิารและจดัการบรษิัท (Management 
Committee) นัน้ ทางหน่วยงานที่รบัผิดชอบมีหนา้ที่ในการจดัเตรยีมเอกสาร ขอ้มลูและ
รายงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็น ส่งใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัล่วงหนา้ก่อนการ
ประชมุอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชมุโดยผ่านทางเลขานกุารของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ เพื่อใหค้ณะกรรมการมเีวลาไดศ้กึษาขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพยีงพอส าหรบัใช้
ประกอบการตดัสินใจ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
13.4  บรษิัทฯ ด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรือ
เอกสารประกอบการประชมุที่ระบขุอ้มลูที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา
ก่อนการประชมุล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

✓  บรษิัทฯ มีการส่งหนงัสือเชิญประชมุแนบดว้ยเอกสารประกอบการประชมุเพื่อส่งให้
คณะกรรมการบรษิัท 7 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชมุซึ่งสอดคลอ้งกบัระยะเวลาขึน้ต ่า
ตามที่กฎหมายก าหนด 

13.5  บรษิัทฯ ด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควร เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความ
เหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นดว้ยกบัเรื่องที่เสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

✓  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละครัง้ เลขานกุารบรษิัทเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมาย
ใหจ้ดัท ารายงานการประชมุซึง่จะระบถุึงรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของ
กรรมการ รวมถงึมติที่ประชมุของวาระการประชมุนัน้ ๆ โดยในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทแต่ละครัง้ จะมวีาระในการพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผ่านมา 
นอกจากนี ้เลขานกุารบรษิัทมีหนา้ที่ในการจดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทใหเ้ป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใชอ้า้งอิงขอ้มลูในอนาคต 
 

13.6  บรษิัทฯ มีการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 13.6.1  มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2  กรณีที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรือผูต้รวจสอบภายในวา่มี
ขอ้บกพรอ่งในการควบคมุภายใน บรษิัทฯ ไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่าง
ครบถว้นแลว้  

✓  บรษิัทฯ มีการจดัเก็บเอกสาร โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บเอกสารแต่ละ
ประเภท ซึ่งก าหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีเป็นผูจ้ดัท าเอกสารมีหนา้ที่ในการจดัเก็บเอกสาร
ส าคญัใหเ้ป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ เช่น สายงานการเงินและบญัชีองคก์รมีการจดัเก็บ
เอกสารทางบญัชีและภาษีเป็นเวลา 5 ปี และส านกักฎหมายและเลขานกุารบรษิัทมีการ
จดัเก็บสญัญาที่ส าคญัต่าง ๆ นอกจากนี ้ยงัมีการจดัเก็บเอกสารควบคมุตามระบบ
คณุภาพ (ISO) อีกดว้ย 
ในกรณีที่บรษิัทฯ ไดร้บัแจง้เก่ียวกบัขอ้บกพรอ่งในการควบคมุภายใน บรษิัทฯ จะ
มอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงประเด็นที่ตรวจพบ โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที่ในการติดตามสถานะการแกไ้ขปรบัปรุงประเด็นตา่ง 
ๆ เป็นรายไตรมาส 
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14. องคก์รสื่อสำรข้อมูลภำยในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงคแ์ละควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้
ตำมทีว่ำงไว ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
14.1  บรษิัทฯ มีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

✓  บรษิัทฯ มีการก าหนดช่องทางในการส่ือสารขอ้มลูใหก้บัพนกังานหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การ
ประชมุ Townhall การประชมุของผูบ้รหิารสปัดาหแ์ละรายเดือน การส่ือสารทางอีเมล 
เว็บไซต ์และ Intranet ภายในของบรษิัท และการติดประกาศที่บอรด์ ซึ่งบรษิัทฯ จะเลือก
ช่องทางในการส่ือสารใหก้บัพนกังานขึน้อยูก่บัขอ้มลูและกลุ่มพนกังาน เพื่อใหแ้นใ่จว่าขอ้มลู
ที่ตอ้งการส่ือสารถึงกลุ่มพนกังานอย่างครบถว้นและทั่วถงึ 

14.2  บรษิัทฯ มีการรายงานขอ้มลูที่ส  าคญัถึงคณะกรรมการบรษิัทอย่าง
สม ่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิัทสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ตอ้งการ เช่น การก าหนด
บคุคลที่เป็นศนูยต์ิดต่อเพื่อใหส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูอืน่นอกจากที่ไดร้บัจาก
ผูบ้รหิาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  
การจดัประชมุระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ 
การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจาก
การประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

✓  บรษิัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทเดือนละ 1 ครัง้ โดยเลขานกุารบรษิัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบในการจดัประชมุและเตรียมเอกสารการประชมุเพื่อส่งใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ในกรณีที่กรรมการอยากไดข้อ้มลูเพิ่มเติม หรือตอ้งการจดั
ประชมุหรือพบผูบ้รหิารนอกเหนือจากจากประชมุคณะกรรมการบรษิัทสามารถติดต่อผ่าน
ทางเลขานกุารบรษิัทเพื่อติดต่อขอขอ้มลู รวมถงึจดัประชมุดงักลา่วได ้โดยในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ จะเขา้รว่มประชมุดว้ย เพื่อตอบ
ค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

14.3  บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบ้คุคล
ต่างๆ  ภายในบรษิัทสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติ
ภายในบรษิัท (whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

✓  อา้งองิขอ้ 1.4  
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15. องคก์รได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเดน็ทีอ่ำจมีผลกระทบตอ่กำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
15.1  บรษิัทฯ มีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการ
ควบคมุภายใน เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ศนูยร์บั
เรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้ 

✓  บรษิัทฯ มีการส่ือสารขอ้มลูกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รผ่านทางเว็บไซต ์
www.bbgigroup.com ประกอบดว้ยเนือ้หาที่ส  าคญั เช่น ขอ้มลูบรษิัท ขอ้มลูสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ข่าวและกจิกรรมของบรษิัท และช่องทางการ
รบัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้  
บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อใหน้กัลงทนุหรือผูท้ี่สนใจสามารถ
ติดต่อสอบถามขอ้มลูของบรษิัทฯ ได ้
 

15.2  บรษิัทฯ จดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีส่วน
ไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือ
ทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิัทฯ ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

✓  อา้งองิขอ้ 1.4  

http://www.bbgigroup.com/
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ม่ันใจไดว้่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
16.1  บรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจและ
ขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เชน่ ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานตดิตามการปฏิบตัิ  
และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

✓  ปัจจบุนับรษิัทฯ มกีารตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
ของบรษิัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่พบเหตกุารณห์รือสงสยัวา่มี
รายการ หรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทจุรติหรือความบกพรอ่งใน
ระบบการควบคมุภายในท่ีส าคญั หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ฝ่ายบรหิารหรือผู้
ตรวจสอบภายในมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทโดย
ทนัที 

16.2  บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ี
วางไว ้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบ
ภายใน 

✓  บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว ้โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอิสระ และจะมีการรายงานผลการปฏิบตัิตาม
ระบบการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมนิผลมีความเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของบรษิัท 

✓  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบตามแนวความเส่ียงระยะเวลา 3 ปี 
และแผนการตรวจสอบประจ าปีโดยก าหนดความถ่ีและเรื่องที่ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งตาม
ความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงของบรษิัทฯ 

16.4  ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ี่มี
ความรูแ้ละความสามารถ 

✓  บรษิัทฯ มีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบภายในท่ีมคีวาม
เขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจสอบและธุรกิจของกลุ่มบรษิัท  

16.5  บรษิัทฯ ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

✓  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมี
สายการรายงานดา้นบรหิารต่อประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO)  
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
16.6  บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

✓  มีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, IIA) 
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17. องคก์รประเมินและสือ่สำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบคุคลทีรั่บผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
17.1  บรษิัทฯ ประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน และ
ด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้
แตกตา่งจากเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีนยัส าคญั 

✓  บรษิัทฯ มีการติดตามการด าเนินการตามตวัชีว้ดั เปรียบเทียบกบังบประมาณและเปา้หมาย
เป็นรายเดือน ในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปา้หมาย ทางผูบ้รหิารจะท าการ
ก าหนดแผนการปรบัปรุงแกไ้ขโดยทนัที 
นอกจากนี ้ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในพบขอ้บกพรอ่งหรือขอ้ควรปรบัปรุงของ
ระบบการควบคมุภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อรว่มกนัปรกึษาหาแนวทางการแกไ้ข และสรุปผลพรอ้มระบแุผนการปรบัปรุงแกไ้ข 
รายงานความคืบหนา้ในการด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

17.2  บรษิัทฯ มีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1  ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยพลนั ใน
กรณีที่เกิดเหตกุารณห์รือสงสยัวา่มีเหตกุารณท์จุรติอยา่งรา้ยแรง มีการปฏิบตัิที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินของบรษิัทฯ อย่างมนียัส าคญั 
 17.2.2  รายงานขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา (แมว้่าจะไดเ้ริม่ด  าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3  รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งที่เป็น
สาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

✓  ในกรณีที่พบเหตกุารณห์รือสงสยัว่ามีรายการ หรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ การขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์การทจุรติหรือความบกพรอ่งในระบบการควบคมุภายในท่ีส าคญั หรือการฝ่า
ฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ฝ่ายบรหิารหรือผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทโดยทนัที 
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิารของหน่วยรบัตรวจ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) และคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนีห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามความคืบหนา้ในการแกไ้ขประเด็นจาก
การตรวจสอบเมื่อครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
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