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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

ความเห็นกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีส่ำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำาหนดขึ้นตามแนวทางของ COSO 2013 (COSO : The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมิน
การควบคุมภายในเป็นประจำาทกุปี เพ่ือใหม่ั้นใจวา่การดำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ  มีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล เป็นไปตามขอ้กำาหนด กฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ  ทำาให้เกิดการตรวจสอบ มีความถ่วงดุล และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางมาตรฐานสากลของ COSO สาระสำาคัญดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง โดยได้กำาหนดเรื่องจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน 
 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร 
 และพนักงาน จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการป้องกันความ 
 ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทีไ่ด้ประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทัง้องค์กร ลงนามรบัทราบเม่ือเขา้ใหม่ และใหมี้การทบทวน 
 ปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  นอกจากนี้ ได้กำาหนด บทบาทอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
 ชุดย่อย และฝ่ายจัดการ มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำาหนดอำานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ตามลำาดับขั้น 
 เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ ในด้านการจัดการ มีคณะกรรมการ 
 พิจารณาผลการดำาเนินงานองค์กร (Corporate Performance Committee-CPC) ทำาหน้าที่บริหารและกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
 ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมาย เพ่ือความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัท ในด้าน 
 การบริหารงานบุคคล บริษัทได้กำาหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแผนการสืบทอดตำาแหน่งและการพัฒนา 
 ผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำาแหน่งงาน และแผนการเล่ือนตำาแหน่งเพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน รวมทั้งการสำารวจความ 
 พึงพอใจของพนักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน ทำาให้พนักงานมีทัศนคติ 
 ทีดี่ตอ่องค์กร และในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ปรบัผงัโครงสรา้งองค์กรเพ่ือรองรบัความหลากหลายของสายธรุกจิและสนบัสนนุการขยาย 
 ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ร่วมกับ 
 คณะกรรมการร่วมระดมความคิดเชิงยุทธศาสตร์องค์กร (Think Tag Team – TTT) ทำาหน้าที่กำาหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย 
 และแผนงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide 
 Risk Management Committee-ERMC) และคณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ โดยได้นำาดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
 Indicator: KRI) มาใชใ้นกระบวนการตดิตาม การเฝา้ระวงัโอกาสเกดิของความเสีย่งนัน้ เพ่ือทีจ่ะสามารถบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 ได้อย่างทันเหตุการณ์ และเพ่ือให้การดำาเนินการและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ สามารถระบุความเสี่ยง 
 ได้อย่างครอบคลุมในทุกประเภท ทั้งระดับองค์กร (Corporate) ระดับสายงาน (Business Unit) ระดับโครงการ (Project) และ 
 ระดับกระบวนการ (Process) ที่ให้เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความเสี่ยงด้านการเกิดการทุจริตควบคู่ไปกับการประเมินความ 
 เสี่ยงด้านการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้เนื้อหาเป็นปัจจุบัน 
 และสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business 
 Continuities Plan – BCP) ประจำาปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

 บริษัทฯ กำาหนดมาตรการการควบคุมท่ีเพียงพอกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยกำาหนดเป็นนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในเร่ืองต่าง ๆ  
 เช่น การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหาพัสดุ และการทำารายการเกี่ยวโยง ซึ่งได้นำาเทคโนโลย ี
 มาใชค้วบคุมในด้านการอนมัุตริายการตามขอบเขตอำานาจหนา้ที ่และขนาดวงเงิน ทีบ่รษิทัฯ กำาหนด เพ่ือเป็นการกระจายอำานาจและ 
 ป้องกันการทุจริต เช่น สุ่มตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจการติดตามให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ 
 ตกลงไวใ้นสญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง เป็นตน้ ด้านการควบคุมการเขา้ถงึและความปลอดภัยของขอ้มูล บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ISO/IEC 27001: 2013 รวมถึง 
 การสือ่สารใหพ้นกังานทราบถงึความเสีย่ง และวธิกีารป้องกนัภัยคุกคามด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการกำากบัดูแลบรษิทัรว่มทนุ 
 บริษัทฯ มีนโยบายการกำากับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท 
 รว่มทนุถอืปฏบิตั ิทัง้นีก้ำาหนดใหฝ้า่ยกำากบัองค์กรเป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏบิตัติามนโยบายตา่ง ๆ  เพ่ือใหร้ะบบการควบคุมภายในมี 
 ประสทิธภิาพตามทีบ่รษิทักำาหนดแนวทางไว ้ในปี 2564 บรษิทัฯ ยงัคงมาตรการ Work from home อยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2563  
 เป็นต้นมา โดยฝ่ายจัดการมีมาตรการป้องกัน และการสื่อสารภายในรองรับอย่างเป็นระบบ

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

 บรษิทัฯ จัดใหมี้ขอ้มูลทีส่ำาคัญอยา่งเพียงพอ และนำาสง่ล่วงหนา้ผา่นระบบสือ่สารหลายรปูแบบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณา 
 ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ บรษิทัฯ มีหนว่ยงานทีร่วบรวมขอ้มูล รวมถงึจดัทำารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหมี้รายละเอียด 
 ตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

 ด้านการการสื่อสารข้อมูล ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ  
 (www.bcpggroup.com) และช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท 
 ที่รับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานกำากับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลท. เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 
 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และช่องทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-mail) เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน นอกจากนั้นยังมีช่องทางสำาหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle blowing) เกี่ยวกับ 
 การทุจริต การกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณฯ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบภายในที่บกพร่อง ทั้งทาง 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมายธรรมดา

5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activity)

 บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ โดยกำาหนดเป็นดัชนีประเมินผล 
 การปฏิบัติงานให้ทุกสายงาน มีการประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุ หากผลปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายมีความต่างกันอย่างมี 
 นัยสำาคัญ พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางสำานักตรวจสอบภายใน 
 ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน และระบบ 
 การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ  ตามแผนงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพบ 
 ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน จะรายงานให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
 เพ่ือให้ฝ่ายจัดการกำาหนดแนวทางการแก้ไขและดำาเนินการ โดยสำานักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำาเนินการแก้ไข และ 
 นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) (“BCP”)

BCP เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เน่ืองจาก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 57.5 (ข้อมูล ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564) โดยมี (1) นายพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช เป็นกรรมการร่วมกัน และ (3) นายบัณฑิต สะเพียรชัย
เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของ BCP

รายการระหว่างกัน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

การเช่าที่ดิน

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เจ้าหนี้คงค้าง
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเสื่อมราคา
- ดอกเบี้ยจ่าย

-
-

6.55
97.59
94.26
5.77
3.76

-
-

6.55
91.82
90.75
5.77
3.63

บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
เนื้อที่รวม 457-2-53 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 38 เมกะวัตต์
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน 
ก.ล.ต. มีอายสุญัญาเชา่ 22 ปี และบรษิทัฯมิได้มีแผนที ่
จะนำาที่ดินดังกล่าวไปดำาเนินธุรกิจอ่ืนเม่ือสิ้นสุดอายุ 
โครงการฯ ต่อมาเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ 
ได้เช่าที่ดินเพ่ิมเติม จำานวน 32-3-70 ไร่ เป็นระยะ 
เวลา 21 ปี 2 เดือน และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินอีก 8-1-38 ไร่ เป็นระยะเวลา 
18 ปี 10 เดือน ซ่ึงทั้งสองรายการระยะเวลาสิ้นสุด
เดียวกัน และมีเงื่อนไขการชำาระค่าเช่าและเงื่อนไขอื่น
ที่มีลักษณะเดียวกันการทำารายการ ดังกล่าวเป็นตาม
ราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (TFRS 16) 
สัญญาเช่า มีผลบังคับใช้ปี 2563 ทำาให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
และหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมถึงค่าเส่ือมราคา และ
ดอกเบี้ยจ่ายตามมาตรฐานใหม่

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้าง
บริหารงาน

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

32.35
2.88

33.85
3.01

บริษัทฯ ทำาสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2564 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP 
จะจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ระบุใน
เอกสารใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Descriptions) 
ที่บริษัทกำาหนด โดยที่พนักงานที่จัดส่งเป็นผู้บริหารมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจ
เดียวกัน
ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่าบริการจากการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวหรืออัตราค่าจ้างจากประมาณการค่าใช้จ่าย 
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ  ของบุคลากร
ที่ส่งมาปฏิบัติงาน จากบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาจ้างบริหารงาน
รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตามความจำาเป็น และมีค่าบริการ ซึ่งคำานวณ
มาจากประมาณการอัตราค่าจ้างที่ BCP คาดว่าจะ
จ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ
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ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงาน
บริการด้านระบบสารสนเทศ

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

2.77
0.26

2.56
0.33

บริษัทฯ ทำาสัญญาจ้างงานบริการด้านสารสนเทศ
สัญญาดังกล่าวเร่ิมวันท่ี 1 มกราคม ส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2563 โดยผู้รับจ้างจะจัดการงาน ด้านระบบสารสนเทศ 
และงานบริการทางด้านสารสนเทศ ตามขอบเขตของ
งานที่กำาหนดไว้ในสัญญา 
การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำาเป็น และมีค่าบริการตาม
ที่กำาหนดไว้ในสัญญาฯ

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาการ
ให้บริการใช้พื้นที่

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.51
0.05

0.39
0.02

BCP มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการใช้
พื้นที่ ซึ่งสัญญาเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยตามสัญญาดังกล่าว  BCP จะให้
บริการตามขอบเขตที่กำาหนดในสัญญา 
การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำาเป็น และมีค่าบริการตาม
ที่กำาหนดไว้ในสัญญาฯ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.03
-

0.57
0.04

ปี 2563 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้าน
สรรหาบุคลากร เป็นค่าบริการห้องประชุม และค่า
บริการรถตู้งานครบรอบบริษัทฯ 
ปี 2564 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้าน
สรรหาบุคลากร ค่าสนับสนุนรถตรวจ COVID-19 
เคล่ือนที่ ค่าเช่า Notebook เพ่ิมเติมสำาหรับ
พนักงานใหม่ 
การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกตซ่ึิงเกดิขึน้ตามความจำาเป็น และมีค่าบรกิารเป็น
ไปตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จ่ายจริง

ซื้อสินทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

-
-

8.28
8.86

บริษัทฯ ได้ซื้อสินทรัพย์ ได้แก่ งานตกแต่งพื้นผิว งาน
ระบบ และเฟอร์นิเจอร์สำานักงานจาก BCP รวมเป็น
มูลค่าไม่เกิน 8.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และต่ำากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบดว้ยวิธิมลูคา่ต้นทุนทดแทนคงเหลอืสทุธิ 
(Depreciated Replacement Cost) จึงถือว่าเป็น
ราคาซื้อขายที่เหมาะสม การซ้ือสินทรัพย์ดังกล่าว
สำาหรับพื้นที่สำานักงานใหม่ของบริษัทฯ

รายได้จากการขาย

- รายได้สำาหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

-
-

0.03
-

ปี 2564 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายคาร์บอนเครดิตให้กับ 
BCP 

การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกตทิีมี่เง่ือนไข
การค้าทัว่ไป และมีมูลค่าตามราคาตลาด (อ้างอิงราคา
เฉลี่ยของ อบก.)
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอ่ืน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

บริษัท บางจาก รีเทล จำากัด

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

0.10

0.09

0.14

0.02

ค่าเครื่องด่ืมงานสนับสนุนกีฬาและสำาหรับการรับรอง 
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้า ซ่ึง
เป็นราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป 

รายได้ค่าไฟฟ้า

- รายได้สำาหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

0.11

0.12

1.52

0.28

บริษัทฯ มีการเรียกเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นจากวันจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จนถึงวันสิ้นสุดของเดือน
ปฏิทินในเดือนที่ครบรอบปีของวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ตามที่ระบุในสัญญา โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการปกติทางการค้า ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ขาย
ให้กับบุคคลทั่วไป

บริษัท บางจากกรีนเนท จำากัด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

-

-

0.16

-

รายการค่าใช้จ่ายสำาหรับถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบภัยจากสถานการณ์ต่างๆ

การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ซึ่งเกิดขึ้นตามความจำาเป็น

บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำากัด

รายได้ค่าไฟฟ้า 

- รายได้สำาหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

7.79

0.77

6.81

0.69

บริษัทฯ เรียกเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (ขนาด 2.1 เมกะวตัต)์ ระหวา่ง บจก.บางจาก 
ไบโอฟูเอล (ผู้ซ้ือ) และบริษัทฯ (ผู้ขาย) เม่ือวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงมีระยะเวลาของสัญญา
เริ่มต้นจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จนถึง 
วันสิ้นสุดของเดือนปฏิทินในเดือนที่ครบรอบปีที่ 5 
และคู่สัญญาตกลงให้ ต่ออายุสัญญาออกไปโดย
อัตโนมัตคิรัง้ละ 5 ปี รวมระยะเวลาทัง้สิน้ไม่เกนิ 25 
ป ีอัตราซื้อขายที่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคประกาศและ
มีอัตราส่วนลดตามราคาตลาด
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มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และหลักการในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของคณะ
กรรมการกำากับตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั
ความสมเหตุสมผลในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ  โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/ หรือ มีการเปรียบเทียบกับ ราคาตลาด และ/ หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำา
รายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/ หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำารายการดังกล่าวนั้นมีการกำาหนดราคา
หรอืเง่ือนไขทีส่มเหตสุมผลหรอืเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชำานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกิดขึน้
บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

นโยบายการทำารายการระหว่างกัน 

1. กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

2. กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเล่ียงการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ 
 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการที่ไม่ใช่การดำาเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเง่ือนไขทางการค้าแตกต่าง 
 จากการทำารายการกับลูกค้าท่ัวไปหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการ 
 กำากับตลาดทุน และสำานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อกำาหนด

3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที ่
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด 

4. กำาหนดให้มีการสอบทานการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยสำานักตรวจสอบภายใน ซ่ึงต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำาหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำารายการจริง ถูกต้องตรง 
 ตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ 

แนวโน้มในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

แมว้า่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะมนีโยบายหลกีเล่ียงการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์แตบ่รษิทัฯ
และบริษัทย่อยอาจจะยังคงต้องมีการทำารายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม BCP ซ่ึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำาเป็นและเป็นไปตาม
ความต่อเนื่องของสัญญา เช่น การเช่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 38 เมกะวัตต์ การจ้าง 
บริหารงาน การให้บริการระบบสารสนเทศ และการติดตั้งและให้บริการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่บริษัทในกลุ่ม BCP เป็นต้น

หากมีการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง 
ในอนาคตบริษัทฯ มนีโยบายในการกำาหนดกรอบของรายการดงักลา่วให้มขี้อตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกับที่วญิญููชนจะพงึกระทำา
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

นอกจากนี ้สำานักตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบธุรกรรมดงักล่าวว่ามรีาคาทีอ้่างองิได้กบัราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป
ทีเ่ป็นปกติธรุกิจ เปรยีบเทยีบไดก้บัคู่ค้าทีเ่ป็นบคุคลภายนอก เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้นำาเสนอผลการตรวจสอบตอ่คณะ
กรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการดำาเนินการไม่เป็นไปตาม
นโยบายทีก่ำาหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารทราบ และรว่มกนัหาทางแก้ไข


