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�

วนัที��� 2�มีนาคม�2566�

เรียน� ท่านผู้ถือหุ้น�

� บริษัท�บ ีซีพีจ ี�จ�ากัด�(มหาชน)�

เรื�อง� ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันในการให�้และ/หรือ�รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากบริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�และ/หรือ�บริษัท�บางจาก�ศูนย์บริหารเงิน�จ�ากัด�

สืบเนื�องจากบร ิษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCP”)�ได้มีแผนจัดตั�งบริษัท�บางจาก�ศูนย์บร ิหาร�
เง ิน�จ�ากัด�(“BCTC”)�โดยปัจจุบัน�BCTC�อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั �ง�เพ ื�อเป็นศูนย์บริหารเง ิน�(Treasury�Center:�
“TC”)�และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ�(International�Business�Center:�“IBC”)�ของ�BCP�บริษัทย่อย�และบริษัท
ร่วมของ�BCP�ทั �งทางตรงและทางอ้อม�(“กลุ่มบริษัท�BCP”)�เพ ื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง�และการ
จัดการอัตราแลกเปลี�ยนภายในกลุ่มบริษัท�BCP�โดย�BCP�อยู่ระหว่างการพิจารณา�1)�จัดตั �ง�BCTC�เพื�อขอใบอนุญาตใน
การประกอบธุรกิจเป็น�TC/IBC�หรือ�2)�ใช้�BCP�เพื�อขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็น�TC/IBC�ทั �งนี�การพ ิจารณา
จัดตั �ง�BCTC�จะค�านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท�BCP�เป็นส�าคัญ�ดงันั �นเพื�อประโยชน์ในด้านการบริหารสภาพคล่อง
กระแสเงินสดระยะสั�น�ผ่านการเพิ�มทางเลือกในการจัดหาและลงทุนในแหล่งเงินทุนระยะสั �นกับกลุ่มบริษัท�BCP�ใน
รูปแบบของการกู้ยืมระหว่างกันที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�บริษัท�บีซีพีจี�จ�ากัด�(มหาชน)�(“บริษัทฯ”�หรือ�“BCPG”)�
ครั �งที��2/2566�เม ื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�จึงมีมติอนุม ัติรายการให้�และ/หรือ�รับความช่วยเหลือทางการเงิน�ผ่าน

วงเงินกู้ยืมระหวา่งกัน�(“Intercompany�Loan”)�กับ�BCP�และ/หรือ�BCTC�โดยม ีรายละเอียด�ดังนี��

(1) การพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในวงเงินแบบหมุนเวียน
จ�านวนไมเ่กิน�10,000.00�ลา้นบาท�(ไม่ว่า�ณ�เวลาใด�ๆ)�ภายในระยะเวลา�5�ปีภายหลังจากที�ประชุมผูถ้ือ
หุน้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพื�อเข้าท�ารายการ�โดยมีระยะเวลาในการกูย้ ืมแตล่ะครั �งไมเ่กิน�1�ปี�ในรูปแบบ
ของเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี� ระยะสั �นหมุนเวียนได้หลายคราว�และเมื�อได้รับช�าระหนี�และ/หรือ�มี
การช�าระหนี�แล้ว�สามารถใช้วงเงินได้อีก�โดยเงินให้กู้ในแต่ละครั �ง�จะมีอายุไม่เกิน�1�ปี�และมีอตัราดอกเบี�ย
ไม่ต��ากว่าต้นทุนของบริษัทฯ�ณ�ขณะท�ารายการ�(“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบ
หมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท”)�

ตามท ี�ที�ประชุมคณะกรรมการบร ิษัทฯ�คร ั �งที��2/2566�เมื�อวันท ี��20�กุมภาพันธ์�2566�ไดม้ีมติอนุมัติการให้
ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�(“บริษัทที�ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นศูนย์
บร ิหารเงิน”)�ในรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไมเ่กิน�10,000�ลา้น
บาท�ทั �งนี��เนื�องจาก�BCP�ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ�ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ�57.42�ของทุนที�
ออกและช�าระแล้ว�มีความประสงค์ที�จะจัดตั�งศูนย์บร ิหารเงิน�ส�าหรับ�BCP�บริษัทย่อย�และบริษัทร่วม�ทั �ง
ทางตรงและทางอ้อม�ดังนั �นเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ�ในด้านการจัดการสภาพคล่อง�ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท�ครั �งที��2/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�จึงมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเง ินจากบริษัทฯ�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�(ไม่ว่า�ณ�เวลาใด�ๆ)�
ภายในระยะเวลา�5�ปีภายหลังจากที�ประชุมผู้ถือหุน้�มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพื�อเขา้ท�ารายการ�โดยมี
ระยะเวลาในการกู้ยืมแต่ละคร ั�งไม่เกิน�1�ปี�ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหร ือการออกตราสารหนี�ระยะสั �น
หมุนเวียนได้หลายคราว�และเมื�อได้รับช�าระหนี�และ/หรือ�มีการช�าระหนี�แล้ว�สามารถใช้วงเงินได้อีก�โดย
เงินให้กู้ในแต่ละครั �ง�จะมีอายุไม่เกิน�1�ปี�และมีอัตราผลตอบแทนสูงเกินกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี�ยของ
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บริษัทฯ�ณ�ขณะท�ารายการ�โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�มีรายละเอียดในการประกอบการ
พิจารณา�ดังนี��

� รายละเอียดรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียน

จ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�

ผู้กู�้ BCP�และ/หรอื�BCTC�(“บรษิัทที�ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงนิ”)

ประเภท� เงนิกู้ระยะสั �นประเภท�ไม่ผูกพนัและไม่มหีลกัประก ัน�

สกุลเงนิ� เงนิบาทหรอืสกุลเงนิอื�นตามแต่จะตกลงกนั�

การช�าระดอกเบี�ย� ช�าระดอกเบี�ยในวนัท�าการของธนาคารวนัสุดท้ายของแต่ละไตรมาส �และ/หรือ�พร้อมการ
ช�าระเงนิต้นงวดสุดท้าย�

ระยะเวลาเบิกเงนิกู�้ ไม่เกิน�5�ปี�

ระยะเวลากู้ในแต่ละครั �ง� สูงสุดไม่เกิน���ปี�ต่ออายุได้ครั �งละไม่เกิน���ปีระยะเวลารวมกนัทั�งหมดไม่เกิน���ปี

จ�านวนเงนิกู้� สูงสุดไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�หรือเทียบเท่า�ณ�ขณะใดขณะหนึ�ง�จะเบิกครั �งเดียวหร ือ
หลายครั �งก็ได้�(Revolving�Basis)�

อตัราดอกเบี�ย� อัตราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�Market�Rate:�MMR**)�ตามสกุลเงินกู้ และ
ระยะเวลาการกู้ที�ผู ้กู้จะได้รบัจากสถาบันการเงินในขณะนั �น�ๆ�หกัด้วยส่วนลด �โดยไม่ต��า
กว่าต้นทุนของผู้ให้กู ้*�ในกรณีของเงินที�ให้กู้มาจากเงินสดคงเหลือ�จะเปรียบเทียบกับ
ดอกเบี�ยเงินฝากที�ได้รับสูงสุด�ในกรณีเงินมาจากเงินสดจากการจัดหาเงินทุนล่วงหน้า�
เพื�อรองรบัการลงทุนในอนาคต�จะต้องไม่ต��ากว่าดอกเบี�ยเงินกู้ที�บรษิ ัทฯ�จ่าย�(สมมติฐาน
อตัราดอกเบี�ย�การค�านวนขนาดรายการร้อยละ�6.00%)�

ค่าธรรมเนียมการ�ช�าระคืน

เงนิต้นก่อน�ก�าหนด�
-�ไม่ม�ี-�

หลักประกนั� -�ไม่ม�ี-�

เหตุผลและความจ�าเป็น� เพิ�มช่องทางในการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั �นส่วนเกินของบริษัทฯ�ผ่านการเพิ�ม
ช่องทางการลงทุนระยะสั �นจากช่องทางเดิมที�มอียู่ในปัจจุบนั�

แหล่งเงินที�บริษัทฯ�น� ามา
ช่วยเหล ือ�

แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ�และ/หรือ�แหล่งเงินทุนอื�นใด�จากการ
บรหิารกระแสเงนิสดของผู ้ให้กู�้

แหล่งเงินที�น�ามาใช้คนื� เงนิสดจากการด�าเนินงาน�เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ�และ/หรือ�เงนิกู้ยมืจากบริษัทย่อย�

และ/หรอื�จากการด�าเนินธุรกิจของ�BCP�หรอื�BCTC�
หมายเหตุ:�� *ต้นทุนของผู้ให้กู้�ในกรณีของเง ินที�ให้กู้มาจากเงินสดคงเหลือ�จะเปรียบเทียบกับดอกเบี�ยเงินฝากที�ได้รับสูงสุด� ใน

กรณีเงนิมาจากเงนิสดจากการจดัหาเง ินทุนล่วงหน้า�เพื�อรองรับการลงทุนในอนาคต�จะต้องไม่ต��ากว่าดอกเบี�ยเงินกู้ที�
บริษัทฯ�จ่าย�บวกด้วยค่าใช้จ่ายอื�น�ๆ�ที�เกี�ยวข้อง�อาทิ�FX�Swap�
**MMR�คืออัตราดอกเบี�ยระยะส ั�น�ที�ธนาคารพาณิชย์�เสนอให้กบับริษัทฯ�ส�าหรบัการกู้ยืมเงนิระยะสั �นผ่านการออกตั �ว�
P/N�ซึ�งการก�าหนด�MMR�ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก�อัตราดอกเบี�ยพันธบัตรรัฐบาล�หรืออัตราดอกเบี�ยนโยบาย�บวกด้วย
ส่วนต่างชดเชยความเสี�ยงระหว่างตราสารหนี�ภาคเอกชนกบัพนัธบัตรรฐับาล�

ทั �งนี�รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเว ียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�รวม
ดอกเบี�ย�เป็นธุรกรรมที�เขา้ขา่ยเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันประเภทการใหแ้ละรบัความช่วยเหลือทางการเงิน�
ซึ�งม ีขนาดรายการรวมกัน�ตามวิธ ีมูลคา่สินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ไม่เกินร้อยละ�56�ของ�NTA�ของ
บร ิษัทฯ�ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2565�ซึ�งมีจ�านวนเท่ากับ�28,619�ล้านบาท�
อนึ�ง�บริษัทฯ�ไม่มีรายการให้หรือรับความช่วยเหลืออื�นใดกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันหรือผู้ที�เกี�ยวข้องของ
บุคคลที�เกี�ยวโยงกันรายดงักล่าว�ภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�
ครั �งที��2/2566�ทั �งนี��เนื�องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ�3.00�ของ�NTA�ของบริษัทฯ�ตาม
ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน�บริษัทฯ�จึงมีหน้าที�เกี�ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงิน
แบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�ดังนี��(�)�เปิดเผยสารสนเทศกรอบวงเงินเพื�อเขา้ท�า
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รายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ�ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ�ตามประกาศรายการท ี�เกี�ยวโยงกัน�(�)�ขออนุมัติ
กรอบวงเงินเพื�อเขา้ท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันของบร ิษัทฯ�จากท ี�ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ�ดว้ยคะแนน
เสียงไมน่้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�
โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนไดเ้สีย�และบริษัทฯ�จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแกผู่ ้
ถือหุน้เป็นการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า����วัน�(�)�แต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ ื�อแสดงความเห็น
เกี�ยวกับรายการท ี�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ�แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ�และจัดส่งความเห็นด ังกล่าวต่อ
ส�านักงาน�ก.ล.ต.�และตลาดหลักทรัพย์ฯ�

(2) การพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเง ินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในวงเงินแบบหมุนเวียน
จ�านวนไมเ่กิน�10,000.00�ลา้นบาท�(ไม่ว่า�ณ�เวลาใด�ๆ)�ภายในระยะเวลา�5�ปีภายหลังจากที�ประชุมผูถ้ือ
หุน้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพื�อเข้าท�ารายการ�โดยม ีระยะเวลาในการกู้ยืมแตล่ะครั �งไมเ่กิน�1�ปี�ในรูปแบบ
ของเง ินกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี�ระยะสั �นหมุนเวียนได้หลายคราว�และเมื�อได้รับช�าระหนี��และ/หรือ�มี
การช�าระหนี�แล้ว�สามารถใช้วงเงินได้อีก�โดยเงินกู้ในแต่ละครั �ง�จะมีอายุไม่เกิน�1�ปี�และมีอตัราดอกเบี�ยไม่
สูงกว่าอัตราที�บริษัทฯ�จะได้รบัจากสถาบันการเงินอื�น�ณ�ขณะท�ารายการ�(“รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท”)�
ตามท ี�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ครั �งที��2/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�ได้มีมติอนุมัติการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเง ิน
แบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�ทั �งนี�สืบเนื�องจาก�BCP�เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ฯ�ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ�57.42�ของทุนที�ออกและช�าระแล้ว�มีความประสงคท์ี�จะจัดต ั�งศูนย์บริหารเงิน�

ส�าหรับ�BCP�บริษัทย่อย�และบริษัทร่วม�ทั �งทางตรงและทางอ้อมของ�BCP�ดังนั�นเพ ื�อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ�ในด้านการจดัการสภาพคล่อง�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ครั �งที��2/2566�เมื�อวันที��20�
กุมภาพันธ์�2566�จึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในวงเงิน
แบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�(ไม่ว่า�ณ�เวลาใด�ๆ)�ภายในระยะเวลา�5�ปีภายหลัง
จากท ี�ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพื�อเข้าท�ารายการ�โดยม ีระยะเวลาในการกู้ยืมแต่ละครั �งไมเ่กิน�
1�ปี�ในรูปแบบของเง ินกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี�ระยะสั�นหมุนเวียนได้หลายคราว�และเมื�อได้รับช�าระหนี�
และ/หร ือ�มีการช�าระหนี�แล้ว�สามารถใช้วงเงินได้อีก�โดยเงินกู้ในแต่ละครั �ง�จะมีอายุไม่เกิน�1�ปี�และมีอตัรา
ดอกเบี�ยไม่ส ูงกว่าอัตราที�บริษัทฯ�จะได้ร ับจากสถาบันการเงินอื�น�ณ�ขณะท�ารายการ�โดยการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน�มีรายละเอียดในการประกอบการพิจารณา�ดงันี��
� รายละเอียดรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียน�จ�านวนไม่เกิน�

10,000.00�ล้านบาท�

ผูใ้ห้กู้� BCP�และ/หรอื�BCTC�(“บรษิัทที�ได้รบัใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บรหิารเงนิ”)�

ประเภท� เงนิกู้ระยะสั �นประเภทไม่ผูกพนั�และไม่มหีลกัประกนั�

สกุลเงินกู้� เงนิบาทหรอืสกุลเงนิอื�นตามแต่จะตกลงกนั�

การช�าระดอกเบี�ย� ช�าระดอกเบี�ยในวันท�าการของธนาคารวนัสุดท้ายของแต่ละไตรมาส�และ/หรือ�พร้อมการช�าระเงิน
ต้นงวดสุดท้าย�

ระยะเวลาเบิกเงนิกู้� ไม่เกิน���ปี�

ระยะเวลากู้ในแต่ละครั �ง� สูงสุดไม่เกิน���ปี�ต่ออายุได้คร ั �งละไม่เกิน���ปี�ระยะเวลารวมกนัทั �งหมดไม่เกิน���ปี�

จ�านวนเงนิกู�้ สูงสุดไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�หรอืเทียบเท่า�ณ�ขณะใดขณะหนึ�ง�จะเบิกครั �งเดียวหรือหลาย�
ครั �งก็ได้�(Revolving�Basis)�

อตัราดอกเบี�ย� อตัราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�Market�Rate:�MMR*)�ตามสกุลเงินกู้�และระยะเวลาการ
กู้ที�ผู้กู้จะได้รบัจากสถาบัน�การเงนิในขณะนั �น�ๆ�หกัด้วยส่วนลด�(ไม่สูงกว่าอตัราที�ผู ้กู้จะได้ร ับจาก
สถาบนัการเงนิอื�น)�(สมมติฐานอัตราดอกเบี�ย�การค�านวนขนาดรายการร้อยละ�6.00%)�
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รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

� รายละเอียดรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียน�จ�านวนไม่เกิน�

10,000.00�ล้านบาท�

ค่าธรรมเนียมการช�าระคืน
เงนิต้นก่อนก�าหนด�

-�ไม่ม�ี-�

หลักประกนั� -�ไม่ม�ี-�

เหตุผลและความจ�าเป็น� เพื�อเพิ�มช่องทางในการจดัหาแหล่งเงนิทุน�ส�าหรบัการเสรมิสภาพคล่องระยะสั �น�

แหล่งเง ินที�ผ ู้ให้กู้�น� ามา
ช่วยเหลือ�

แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบร ิษัท�และ/หรือ�แหล่งเงินทุนอื�นใด�จากการบริหาร
กระแสเงนิสดของผู ้ให้กู�้

แ ห ล่ ง เ งิ น ที� บ ร ิ ษั ท ฯ
น�ามาใช้คนื�

เงนิสดจากการด�าเนินงาน�เงินกู้ยมืจากสถาบนัการเง ิน�และ/หรอื�เงนิกู้ยืมจากบรษิัทย่อย�และ/หรือ
จากการด�าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ�

หมายเหต:ุ�*MMR�คืออัตราดอกเบี�ยระยะสั �น�ที�ธนาคารพาณิชย์�เสนอให้กับบริษัทฯ�ส�าหรับการกู้ยืมเง ินระยะสั �นผ่านการออกตั �ว�P/N�
ซึ�งการก�าหนด�MMR�ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก�อัตราดอกเบี�ยพันธบัตรรัฐบาล�หรืออัตราดอกเบี�ยนโยบาย�บวกด้วยส่วนต่างชดเชยความ
เสี�ยงระหว่างตราสารหนี�ภาคเอกชนกับพนัธบัตรรัฐบาล�

ทั �งนี�รายการรับความชว่ยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�เป็น
ธุรกรรมที�เขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันประเภทการให ้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ซึ�งมีขนาด
รายการรวมกัน�ตามวิธีมูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ไม่เกินร้อยละ�56�ของ�NTA�ของบริษัทฯ�ตาม
งบการเงินรวมของบร ิษัทฯ�ณ�ว ันที�����ธันวาคม�2565�ซึ�งมีจ�านวนเทา่กับ�28,619�ล้านบาท�อนึ�ง�บริษัทฯ�
ไม่มีรายการที�เกี�ยวโยงกันอื�นใดกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันหรือผู้ที�เกี�ยวข้องของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันราย
ดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ครั �งที��2/2566�ทั �งนี� �

เนื�องจากมูลค่าของรายการดงักลา่วเกินกว่ารอ้ยละ�3.00�ของ�NTA�ของบรษิัทฯ�ตามประกาศรายการที�เกี�ยว
โยงกัน�บริษัทฯ�จึงมีหน้าที�เกี�ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่
เกิน�10,000.00�ล้านบาท�ดังนี��(�)�เปิดเผยสารสนเทศกรอบวงเงินเพื�อเขา้ท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันของ
บร ิษัทฯ�ตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ�ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน�(�)�ขออนุมัติกรอบวงเงินเพื�อเขา้ท�า
รายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ�จากที�ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ�ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�
ของจ�านวนเสียงท ั �งหมดของผู้ถือหุน้ที�มาประชุมและมีส ิทธิออกเสียงลงคะแนน�โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วน
ของผู้ถือหุน้ที�มีส่วนได้เสีย�และบริษัทฯ�จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแกผู่ถ้ือหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า����วัน�(�)�แต่งต ั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของ
บริษัทฯ�แกผู่ถ้ือหุน้ของบริษัทฯ�และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส�านักงาน�ก.ล.ต.�และตลาดหลกัทรัพยฯ์�

ทั �งนี�การเข้าท�ารายการดังกล่าว�จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการบริหารกระแสเงินสด�ผ่านการเพิ�มโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที�ต��ากว่าที�บริษัทฯ�จัดหาได้�และเพิ�มโอกาสในการลงทุนในกรณีที�บริษัทฯ�มีกระแสเงิน
สดส่วนเกิน�

� จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น�บริษัทฯ�จึงได้แต่งตั �งบริษัท�สีลม�แอ๊ดไวเซอร ี��จ�ากัด�(“IFA”�หรือ�“ที�ปรึกษาฯ”)�เป็นที�
ปร ึกษาทางการเงินอิสระ�เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�ในครั �งนี�ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เพื�อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาลงมติ�ทั �งนี��การค�านวณตัวเลขต่างๆ�ในรายงานฉบับนี��ตัวเลขทศนิยมท ี�แสดงนั �น�อาจเกิดจากการ
ปัดเศษทศนิยมต�าแหน่งที��2�หรือต�าแหน่งท ี��3�(แล้วแต่กรณี)�ท�าให้ผลลัพธ์ที�ค�านวณได้จริงนั �น�อาจไม่ตรงกับตัวเลขที�
แสดงในรายงานฉบับนี��
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รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

สารบัญ�

สารบญั�
� � หน้า

� ค�านิยาม� �

ส่วนที��1� บทสรปุของผู้บริหาร�� ส่วนที��1�หน้า 1�

ส่วนที��2� แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลที�ใช้ในการจดัท�ารายงาน� ส่วนที��2�หน้า 1�

ส่วนที��3� ลกัษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ�งสินทรพัย์� ส่วนที��3�หน้า 1�

� 3.1� ลกัษณะโดยทั �วไปของรายการ� ส่วนที��3�หน้า 1�

� 3.2� วนั�เดอืน�ปี�ที�เกิดรายการ� ส่วนที��3�หน้า 2�
� 3.3� คู่สัญญาที�เกี�ยวข้องและความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สญัญา� ส่วนที��3�หน้า 2�

� 3.4� ประเภทและขนาดของรายการ� ส่วนที��3�หน้า 3�
� 3.5� มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนและวธิ ีการช�าระราคา� ส่วนที��3�หน้า 4�
� 3.6� เงื�อนไขในการพจิารณาเข้าท�ารายการ� ส่วนที��3�หน้า 5�

� 3.7� แหล่งที�มาของเงนิทุนที�ใช้�ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน� ส่วนที��3�หน้า 5�
� 3.8� การเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในที�ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที�มส่ีวนได้เสยี ส่วนที��3�หน้า 5�
� 3.9� ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัการตกลงเข้าท�ารายการ� ส่วนที��3�หน้า 5�

� 3.10� ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการบริษัทที�แตกต่างจาก

ความเห็นของ�คณะกรรมการบริษัท�

ส่วนที��3�หน้า 6�

ส่วนที��4� ความสมเหตุสมผลของรายการ� ส่วนที��4�หน้า 1�

� 4.1� วตัถุประสงค์และความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ� ส่วนที��4�หน้า 1�

� 4.2� ประวตัิการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงิน� ส่วนที��4�หน้า�1�

� 4.3� ความเหมาะสมของอตัราดอกเบี�ย�และเงื�อนไขของการเข้าท�ารายการ� ส่วนที��4�หน้า�2�

� 4.4� ผลกระทบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ � ส่วนที��4�หน้า�4�

� 4.5� ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิของ�BCP� ส่วนที��4�หน้า�5�
� 4.6� ข้อดแีละข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ� ส่วนที��4�หน้า�7�

� 4.7� ข้อดแีละข้อด้อยของการเข้าท�ารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัเมื�อเทียบกบัการท�า
รายการกบับุคคลภายนอก�

ส่วนที��4�หน้า�8�

� 4.8� ความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ� ส่วนที��4�หน้า�9�

� 4.9� สรุปความเห็นของที�ปรกึษาฯ�ต่อความสมเหตุสมผลของรายการ� ส่วนที��4�หน้า�10�

ส่วนที��5� สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ� ส่วนที��5�หน้า�1�

เอกสารแนบ�

เอกสารแนบ�1� สรุปข้อมูลของบรษิัท�บีซีพจี�ีจ�ากัด�(มหาชน)�� �
เอกสารแนบ�2� สรุปข้อมูลของบรษิัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)� �
เอกสารแนบ�3� สรุปข้อมูลของบรษิัท�บางจาก�ศูนย์บรหิารเงิน�จ�ากัด�(มหาชน)� �
เอกสารแนบ�4� สรุปเงื�อนไขสญัญาเงนิกู้ระยะสั �น� �

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ค�านิยาม�

ค�านิยาม�
ค�าย่อ� � หมายถึง�

BCPG�หร ือ�บริษัทฯ� :� บริษัท�บีซีพีจี�จ�ากัด�(มหาชน)�
BCP� :� บริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�
BCTC� :� บริษัท�บางจาก�ศูนย์บริหารเงิน�จ�ากัด�
บริษัทที�ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหาร
เงิน�

:� BCP�และ/หรือ�BCTC�

บริษัทในเครือ�BCP� :� BCP�บริษัทย่อยของ�BCP�และบริษัทร่วมของ�BCP�โดยหมายความรวมถึงสาขา
ของ�BCP�บริษัทย่อย�และบริษัทร่วม�

การเข้าท�ารายการ� :� รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินกับ�บริษัทท ี�ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน�ซึ�งเป็นบริษัทในเครือ�BCP�ที�เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ�ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ�57.42�ในวงเงินกู้�และ/หรือ�วงเงินให้กู้�
ณ�ขณะใดขณะหนึ�ง�อย่างละไม่เกินวงเงิน�10,000�ล้านบาท�ภายในระยะเวลา�5�ปี�
ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหร ือการออกตราสารหนี� ระยะสั �นหมุนเวียนได้หลายคราว�
และเมื�อได้รับช�าระหนี�และ/หรือ�มีการช�าระหนี�แล้ว�สามารถใช้วงเงินได้อีก�โดย
เงินกู้และวงเงินให้กู้ในแต่ละครั �ง�จะมีอา ยุ ไม่เกิน�1�ปี�โดยมีดอกเ บี�ยหรือ
ผลตอบแทนในอัตราที�คาดว่าบริษัทฯ�จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด�ณ�ขณะท�า

รายการ�
ส�านักงาน�ก.ล.ต.� :� ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์�
ตลาดหลักทรัพย์ฯ� :� ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�
IFA�หร ือ�ที�ปรึกษาฯ� :� บริษัท�สีลม�แอ๊ดไวเซอรี��จ�ากัด��
รายงานความเห็นของที�ปรึกษาฯ� :��รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์

และรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท�บีซีพีจี�จ�ากัด�(มหาชน)�
ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน� :� ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที��ทจ.�21/2551�เรื�อง�หลักเกณฑ์ในการท�า

รายการที�เกี�ยวโยงกัน�ลงวันที��31�สิงหาคม�พ.ศ.�2551�(รวมทั�งที�ม ีการแก้ไข
เพิ�มเติม)�และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�เรื�อง�การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน�
พ.ศ.�2546�ลงวันที��19�พฤศจิกายน�พ.ศ.�2546�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�

พ.ร.บ.�บริษัทมหาชนจ�ากัดฯ� :� พระราชบ ัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด�พ.ศ.�2535�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�
พ.ร.บ.�หลักทรัพย์ฯ� :� พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทร ัพย์�พ.ศ.�2535�(รวมทั�งที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติม)�

�
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รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��1�-�หน้า�1�

ส่วนที��1�:�บทสรปุผูบ้ริหาร�

สืบเนื�องจากบริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCP”)�มีแผนจัดตั �งศูนย์บริหารเงิน�(Treasury�
Center:�“TC”)�และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ�(International�Business�Center:�“IBC”)�เพื�อใช้ในการบริหารจัดการ
สภาพคล่องระยะสั�นภายในกลุ่มบริษัท�BCP�ในรูปแบบของการกู้ยืมระหว่างกัน�(Intercompany�Loan)�ในสกุลเงินบาท
หร ือสกุลเงินอื�นตามแต่ตกลงกัน�ดังนั �นเพื�อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�บางจาก�คอร์
ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�ครั �งที��3/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั �ง�บริษัท�บางจาก�ศูนย์
บริหาร�เงิน�จ�ากัด�(“BCTC”)�ซึ�งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ�BCP�ภายใต้สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ�100�โดยมีวัตถุประสงค์
เพ ื�อประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�อย่างไรก็ดีเพื�อความคล่องตัวในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ�TC�และ�IBC�และ
ความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท�BCP�ปัจจุบนั�BCP�จึงอยู่ระหว่างการพิจารณา�

(1) ใช�้BCTC�ในการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�หรือ�

(2) ใช้�BCP�ในการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�
บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�คร ั �งที��3/2566�เมื�อวันที��20�กุมภาพันธ์�2566�ได้มีมตอินุมัติให้
น�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุม ัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ�3�(วัตถุประสงค์ของบริษัท)�โดยเพิ�มเติมข้อ�
(22)�และข้อ�(23)�เพื�อให้�BCP�สามารถประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�

ทั �งนี�การพ ิจารณาจัดตั �ง�BCTC�จะค�านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท�BCP�เป็นส�าค ัญ�ดังนั�นเพื�อให้�BCPG�
ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั�นภายในกลุ่มบริษัท�BCP�ในรูปแบบของการกู้ยืมระหว่างกัน

ดังกล่าว�ท ี�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�บีซีพีจี�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCPG”�หรือ�“บริษัทฯ”)�ครั�งที��2/2566�เมื�อวันท ี��20�
กุมภาพันธ์�2566�จึงได้ม ีมติอนุมัตกิรอบวงเงินเพื�อเข้าท�ารายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท�บาง
จาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCP”)�ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ�ในสัดส่วนร้อยละ�57.42�และ/หร ือ�บริษัท�
บางจาก�ศูนย์บริหารเงิน�จ�ากัด�(“BCTC")�ในวงเงินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�และวงเงิน
การรับความช่วยเหลือทางการเงิน�10,000�ล้านบาท�ภายในระยะเวลา�5�ปี�นับแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรอบ
วงเงินเพื�อเข้าท�ารายการ�ในรูปแบบของเงินกู้ระยะสั �นอายุไม่เกิน�1�ปี�ประเภทไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน�โดย�1)�ใน
กรณีที�บร ิษัทฯ�เป็นผู้ให ้ความช่วยเหลือทางการเงิน�อ ัตราดอกเบี�ยที�ได้รับ�จะต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนของผู้ให้กู้�ณ�ขณะท�า
รายการ�และ�2)�ในกรณีที�บริษัทฯ�เป็นผู้ร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�อัตราดอกเบี�ยที�บร ิษัทฯ�จ่ายจะต้อง ไม่ส ูงกว่า
อัตราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ�จะได้รับจากสถาบันการเง ินอื�น�ณ�ขณะท�ารายการ �โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที�
เกี�ยวโยงกันตามท ี�ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.���/�����เรื�อง�หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที�
เกี�ยวโยงกัน�และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�เรื�อง�การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บร ิษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน�พ.ศ.������(รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศรายการท ี�เกี�ยวโยง
กัน”)�โดยมีขนาดรายการค�านวณจาก�(1)�มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�รวม
ดอกเบี�ย�และ�(2)�มูลค่าของการรบัความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�รวมดอกเบี�ย�โดยมีขนาดรายการ
รวมกัน�((1)+(2))�ไม่เกิน�16,000�ล้านบาท�คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ�56�ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�
(NTA)�ของบร ิษัทฯ�ซึ�งเท่ากับ�28,619�ล้านบาท�ตามงบการเงินรวม�ณ�วันที�����ธ ันวาคม�2565�อนึ�ง�บริษัทฯ�ไม่ม ี
รายการที�เกี�ยวโยงกันอื�นใดกับบุคคลที�เ กี�ยวโยงกันหรือผู้ที�เกี�ยวข้องของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันรายดังกล่าว�ภายใน
ระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมา�ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท�คร ั �งที��2/2566�

ดังนั�นบริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี��

(1) จัดท�ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�ารายการเกี�ยวโยงกันดังกล่าวของบร ิษัทฯ�ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�(“ตลาดหลักทรัพย์”)�ทันที�ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน�
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(2) แต่งตั �งท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�เพื�อท�าหน้าที�ต่าง�ๆ�ที�เกี�ยวข้อง�รวมถึงการให้ความเห็นเกี�ยวกับความ
สมเหตุสมผลของราคาและประโยชน์ต่อบริษัทฯ�ความเป็นธรรมของรายการและเงื�อนไขของรายการต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ�โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น�เพื�อพิจารณา
พร้อมจ ัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น�

(3) จัดให้มีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ�เพื�ออนุมัติกรอบวงเงินเข้าท�ารายการดังกล่าว�โดยจัดส่ง
รายงานความเห็นของที�ปร ึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น�เพื�อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า�14�วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น�และต้องได้ร ับ
อนุมัติจากท ี�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงท ั�งหมดของผู้ถือหุ ้น�
ซึ�งมาและม ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย�โดยต้องระบุชื�อและจ�านวน
ของผู้ถือหุ้นที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย�

จากการศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้องต่าง�ๆ�อาทิ�เงื�อนไขต่าง�ๆ�ในการเข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าท�า
รายการ�ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันเมื�อเท ียบกับบุคคลภายนอก�ความเสี�ยงจากการ
เข้าท�ารายการ�รวมถึงความเหมาะสมของการเข้าท�ารายการ�สามารถสรุปความเห็นของท ี�ปรึกษาฯ�ได้ดังนี��

1 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี�ย�และเงื�อนไขของการเข้าท�ารายการ�

ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี�ย�
เนื�องด้วยเงื�อนไขระยะเวลาการเบิกใช้เงินกู้�ม ีระยะเวลา�5�ปี�และความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในตลาด�ใน

ภาวะปัจจุบัน�ที�ท�าให้ต้นทุนทางการเงินที�ได้รับจากสถาบันการเงินและตลาดเงิน�รวมถึงอ ัตราผลตอบแทนในตลาดเงินมี
ความผันผวน�ส่งผลให้การน� าต้นทุนจากการกู้ยืมและผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ�ในปัจจุบัน �มาใช้
เปรียบเทียบ�เพื�อก�าหนดอัตราดอกเบี�ยคงที��ที�สมเหตุสมผล�และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ�ในระยะยาว�ดงันั �นบริษัทฯ�จึง
เลือกใช้วิธ ีการก�าหนดดอกเบี�ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน�ผ่านการเปรียบเท ียบอัตราดอกเบี�ยของรายการให้และรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน�กับ�(1)�อัตราดอกเบี�ยตลาด� (2)�ต้นทุนทางการเงิน�และ�(3)�อัตราผลตอบแทนที�บริษัทฯ�คาดว่าจะ
ได้รับ�หรือจ่ายไป�ณ�ขณะท�ารายการ�โดยมีรายละเอียด�หลกัเกณฑ์�และเงื�อนไข�ดังนี��

• กรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�

อัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�จะต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนของบริษัทฯ�โดยต้นทุน
ทางการเงินของบริษัทฯ�มีความแตกต่างกันขึ�นอยู่กับแหล่งที�มาของเงินทุน�ดังนี��
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แหล่งที�มา� แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�

กระแสเงินสดส่วนเ กินที�
ไ ด้รับจาก การปร ะกอบ
ธุรกิจ�

อัตราดอกเบี�ยของธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน� ต้องสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนที�ได้รบัจากการลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั �น�โดยเกิดจากเงินสด

ส่วนเกินของบริษัทฯ�ที�อยู่ระหว่างการรอพิจารณาลงทุนในโครงการของบร ิษัทฯ�จ่ายเงินปัน
ผลคืนให้กับผู้ถือหุ้น�หรือจ่ายคืนเจ้าหนี� �ดังนั �นอัตราผลตอบแทนที�เหมาะสมในการ
เปรียบเทียบ�จึงควรเป็น�อัตราดอกเบี�ยเงินฝากสูงสุดที�ได้รบั��โดยอัตราดอกเบี�ยดังกล่าว�จะ

อยู่ในรูปแบบคงที��ในลักษณะเดียวกันกับอัตราดอกเบี�ยเงินฝากที�ได้รับ �ซึ�งบริษัทฯ�จะ
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี�ยเงินฝากที�ได้ร ับตามกรอบเวลาระยะเวลาเดียวกับที�จะให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงนิ�

กระแสเงินสดส่วนเกินที�
ไ ด้รับจาก การกู้ ย ืม จาก
แหล่งเงินทุนอื�น�

อัตราดอกเบี�ยของธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�จะต้องไม่ต��ากว่า

ดอกเบี�ยเงินกู้ที�บริษัทฯ�จ่าย�โดยอัตราดอกเบี�ย�จะอยู่ในรูปแบบคงที��หรือลอยตัวขึ�นอยู่กบั

ลักษณะของดอกเบี�ยเงินกู้ที�บริษัทฯ� จ่าย� เพื�อลดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี�ย��ทั �งนี�เง ินให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ�นจากการจัดหาเงินทุนล่วงหน้า�และมี

กระแสเงินสดคงเหลือ�ก่อนที�จะใช้�เพื�อรองรบัการลงทุนในอนาคต�

โดยปกติบริษัทฯ�จะมีการติดตาม�และแยกกระแสเงินสดที�จ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ�ออกจากบัญชี
กระแสเงินสดส่วนเกิน�นอกจากนี�รายรับของบริษัทฯ�อยู่ในรูปสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ�ดังนั �น
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ในรูปแบบเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ�บริษัทฯ�จะพ ิจารณาใช้�
Foreign�Exchange�Rate�Swap�("FX�Swap”)�เพ ื�อปิดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน�
และน�าต้นทุน�FX�Swap�เข้าร่วมในการค�านวณผลตอบแทน�อย่างไรก็ดี�ในปัจจุบ ัน�บริษัทฯ�ยงัไม่ได้มีการ

รับหร ือให้ความช่วยทางการเงินในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ��

ที�ปรึกษาฯ�ได้พิจารณาวัตถุประสงค์การให ้ความช่วยเหลือทางการเง ินแล้วว่าใชส้�าหรับการบริหารจัดการ
สภาพคล่องระยะสั �นภายในกลุ่มบร ิษัท�BCP�เท่านั �น�โดยพิจารณากระแสเงินสดส่วนเกินระยะสั �นของบริษัท
ฯ�ดังนั �น�ที�ปรึกษาฯ�จ ึงมิได้พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินอื�นๆ�เช่น�WACC�ซึ�งเป็นต้นทุนทาง
การเงินเฉลี�ยของบริษัทฯ�ซึ�งม ักใช้ในการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน�(Return�on�
Investment�Capital:�ROIC)�เพื�อดูว่าธุรกิจสามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนได้มากกว่าต้นทุนใน
การจัดหาเงินทุนมาหรือไม่�มากน้อยเพียงใด�

• กรณีการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�

อัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�จะต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ�จะได้รับ
จากการกู้ยืมเงินผ่านจากสถาบันการเง ินอื�น�ในช่วงเวลาและบนเงื�อนไขส�าคัญเดียวกัน�โดยมีตัวอย่างการ
เปรียบเทียบรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ดงันี��
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รายการ�
รายการรับ

ความช่วยเหลือ�
สถาบนัการเงิน� บุคคลอื�น� บริษทัย่อย/ร่วม�

อตัราดอกเบี�ย� � � �

จ�านวนเงนิกู้� เงื�อนไขเดียวกนั�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า

สกุลเงนิ� เงื�อนไขเดียวกนั�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า

ระยะเวลาการกู้ยมื� เงื�อนไขเดียวกนั�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า

เงื�อนไขการช�าระเงนิต้นและดอกเบี�ย� เงื�อนไขเดียวกนั�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า

ค่าธรรมเนียมในการช�าระเงินคนืก่อนก�าหนด� เงื�อนไขเดียวกนั�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า

หลักทรพัย์ค��าประกนั� เงื�อนไขเดียวกนั�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า

ค่าธรรมเนียมอื�น�ที�เกี�ยวข้อง� เงื�อนไขเดียวกนั�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า

ที�ปร ึกษาฯ�จ ึงมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราดอกเบี�ยการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ดังกล่าวข้างต้น�มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบร ิษัทฯ�ทั �งในด้าน�(1)�อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของ
บริษัทฯ�ที�สูงขึ�นจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�และ�(2)�ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ�
ที�ต��าลงจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�รวมถึงแนวทางการค�านวณดอกเบี�ยที�แตกต่าง
กันระหว่างรายการให้�และรับความช่วย�ยังมีความเหมาะสม�เนื�องจากอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับรายการให้ความช่วยเหลือ
สภาพคล่องทางการเงินระยะสั�น�ควรเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุนที�คล้ายคลึงกัน�ณ�ขณะท�ารายการ�
ซึ�งในที�นี��คือ�อ ัตราดอกเบี�ยเง ินฝาก�ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ควร
เปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมที�มีเงื�อนไขคล้ายคลึงกันที�บริษัทฯ�ได้รับจากช่องทางอื�น�ซึ�งในที�นี�คือ�เงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน�ทั �งนี�ในการพิจารณาให้�และ /หรือ�ร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�ในแต่ละคร ั �ง�บริษัทฯ�จะให้

ความส�าคญักับความเพียงพอของกระแสเงินสดภายในกิจการก่อน�ดังนั �นหากบริษัทฯ�มีความจ�าเป็นต้องใช้กระแสเงินสด
ส่วนเกินดังกล่าว�ในอนาคต�บร ิษัทฯ�อาจพิจารณาปฏิเสธการเข้าท�ารายการให้ความช่วยเหลือทางการเง ิน�

ความเหมาะสมของเงื�อนไขการกู้ยืม�

ที�ปร ึกษาฯ�ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของเงื�อนไขการเข้าท�ารายการ�โดยพิจารณารายการใหแ้ละรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�ซึ�งมีเงื�อนไขที�ส�าคัญ�และที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นในเงื�อนไขต่าง�ๆ�ดังนี��

เงื�อนไข� ความคิดเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

ประเภท� เงินกู ้ระยะสั �น�ประเภทไม่ผูกพัน�และไม่มี
หลักประกนั�

เหมาะสม�เนื�องจากเป็นการออกตราสารหนี�ตามที�กฎหมายก�าหนด�

และเป็นเงื�อนไขใกล้เคียงกับหล ักปฏิบัติในการกู้ ยืมเงินระยะสั �นกับ
สถาบนัการเงนิของบรษิัทฯ�

สกุลเงนิกู้� เงนิบาท�หรอืสกุลเงนิอื�นตามแต่จะตกลงกนั� เหมาะสม�เนื�องจากเป็นการเพิ�มทางเลือกในการจัดหา�และลงทุนใน

แหล่งเงินทุนระยะสั �น� ได้หลากหลายสกุลเงินที�เหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ�

การช�าระดอกเบี�ย� ช�าระดอกเบี�ยในวันท�าการของธนาคารว ัน
สุดท้ายของแต่ละไตรมาส�และ/หรือ�พร้อม
การช�าระเงนิต้นงวดสุดท้าย�

เหมาะสม�เนื�องจากเป็นเงื�อนไขการช�าระดอกเบี�ยตามปกติที�เก ิดขึ�น

ทั �วไปในตลาดตราสารหนี�ระยะสั�น�

ระยะเวลาเบิกเงนิกู้� ไม่เกิน���ปี� เหมาะสม�เนื�องจากเป็นการอนุม ัติกรอบระยะเวลาการให้และรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินกรอบภาพรวม�ซึ�งจะก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการประกอบธุรกิจในระยะยาว�และเป็นการบริหารต้นทุน
การกู้ย ืมในภาพรวม�อย่างไรก็ดีผู้บริหารจะเป็นผู ้พิจารณาการให้กู้ยมื

ในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุน�
ในขณะนั �น�
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เงื�อนไข� ความคิดเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

โดย�บร ิษัทฯ�จะให้และร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�ให้สอดคล้อง
ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ�ซึ�งจากข้อ มูลในอดีต�พบว่า�บาง
ช่วงเวลาในปี�2565�บริษัทฯ�มีกระแสเงินสดส่วนเกินระยะเวลาไม่เกิน�
1�ปี�และในปัจจุบันเมื�อพิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ�มีความเป็นไปได้
ต��ามากที�จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในปี�2566�เกินกว่า���ปี�
เนื�องจากบรษิัทฯ�มแีผนการลงทุนประมาณ�39,000�ล้านบาทในปีนี��

ระยะเวลากู้ในแต่ละ
ครั �ง�

สูงส ุดไม่เกิน���ปี�ต่ออายุได้ครั �งละไม่เกิน���
ปี�ระยะเวลารวมกนัทั �งหมดไม่เกิน���ปี�

เหมาะสม�สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการเข้าท�ารายการ�ที�มุ่งเน้น

การบริหารสภาพคล่องระยะสั �น�โดยเป็นการสร้างโอกาสในการร ับ
ผลตอบแทนที�มากขึ�น�ส�าหรบักรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ�
และสร้างโอกาสในการจ ัดหาแหล่งเ งินทุนระยะส ั�นที�มีต้นทุนต��าลง�
ส�าหรบักรณีการร ับความช่วยเหลือทางการเงนิ�

จ�านวนเงนิกู้� ไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�หรือเทียบเท่า�ณ�

ขณะใดขณะหนึ�ง�(Revolving�Basis)�
เหมาะสม�เนื�องจากบรษิัทฯ�มสีภาพคล่องที�เพยีงพอ�และผู้บรหิาร�จะ

เป็นผู้พิจารณาการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละคร ั�ง�
โดยขึ�นกบัสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนขณะนั �น�กอปร
กับธุรกรรมดังกล่าว�ไม่ได้มีลักษณะเป็นข้อผูกมัดให้ต้องให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ �BCTC�ในกรณีที��
BCPG�ไม่ได้มีกระแสเงินสดคงเหลือ�ในช่วงเวลาที��BCP�และ /หรือ�
BCTC�ต้องการ�ก็ไม่จ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ �
BCP�และ/หรอื�BCTC���

อั ต ร า ด อ ก เ บี� ย�

(ร า ย กา รใ ห้ค ว าม
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเงนิ)�

อัตราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�

Market�Rate:�MMR**)�ตามสกุลเงินกู้�และ
ระยะเวลาการกู้ที� ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน�
การเงินในขณะนั �น�ๆ�หักด้วยส่วนลด�(ไม่
ต��ากว่าต้นทุนของบรษิัทฯ*)�

รายละเอียดตามข้อ�4.3.1�

อั ต ร า ด อ ก เ บี� ย��
(ร า ย กา รร ับ ค ว าม
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง

การเงนิ)�

อัตราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�
Market�Rate:�MMR**)�ตามสกุลเงินกู้�และ
ระยะเวลาการกู้ที� ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน�

การเงนิในขณะนั �น�ๆ�หกัด้วยส่วนลด�(ไม่สูง
กว่าอัตราที�ผ ู ้กู้จะได้รับจากสถาบันการเงิน
อื�น)�

รายละเอียดตามข้อ�4.3.1�

ค่าธร รมเ นียมกา ร
ช�าระคืนเงินต้นก่อน
ก�าหนด�

-�ไม่ม�ี-� เหมาะสม�เนื�องจาก�BCPG�ได้เข้าร่วมธุรกรรม�ทั �งในฐานะผู้ให้และ

รับความช่วยเหลือทางการเงิน�จึงมีโอกาสได้ประโยชน์ในกรณีที��
BCPG�เป็นผู้ร ับความช่วยเหลือทางการเง ิน�กอปรกับระยะเวลาการ
กู้ยืม�มีระยะสั �นต��ากว่า�1�ปี� ที�มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับวงเงิน
ประเภท�OD�ที�ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการช�าระคืนเงินต้นก่อน

ก�าหนด�

การเข้าท�าสญัญา� ไม่มีการท�าส ัญญากู้ย ืมและให้กู้ยืมวงเงิน�
10,000�ล้านบาท�แต่จะมีการท�าสัญญาเงิน
กู้ย ืมระยะ สั �น�ภายใต้กร อบ ที� กฎหมาย
ก�าหนด�เพื�อเป็นหลักฐานประกอบการกู้ยมื
และให้กู้ยมืเงินในแต่ละคร ั �ง�

เหมาะสม� เนื�องจากผู้บริหารสามารถพิจารณาเงื�อนไขการกู้ยืมและ

การให้กู้ยืม�ส�าหรับการกู้ยืมและการให้กู้ยืม�แต่ละคร ั �งได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์�

หมายเหตุ:�*ต้นทุนของบริษัทฯ�ในกรณีของเงินที�ให้กู้มาจากเงนิสดคงเหลือ�จะเปรียบเทียบกับดอกเบี�ยเง ินฝากที�ได้รบัสูงสุด�ในกรณีเงินมาจากเงินสดจาก
การจัดหาเงนิทุนล่วงหน้า�เพื�อรองรับการลงทุนในอนาคต�จะต้องไม่ต��ากว่าดอกเบี�ยเงนิกู้ที�บริษัทฯ�จ่าย �บวกด้วยค่าใช้จ่ายอื�น�ๆ�ที�เกี�ยวข้อง�
อาทิ�FX�Swap�
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� **MMR�คืออัตราดอกเบ ี�ยระยะสั �น�ที�ธนาคารพาณิชย์�เสนอให้กับบริษัทฯ�ส�าหรับการกู้ย ืมเง ินระยะส ั�นผ่านการออกตั �ว� P/N�ซึ�งการก�าหนด�
MMR�ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก�อัตราดอกเบี�ยพนัธบัตรรฐับาล�หรืออัตราดอกเบี�ยนโยบาย�บวกด้วยส่วนต่างชดเชยความเสี�ยงระหว่างตราสารหนี�
ภาคเอกชนกบัพันธบตัรรฐับาล�

ที�ปรึกษาฯ�มีความเห็นว่าเงื�อนไขของการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินในภาพรวมเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ�และมีความสมเหตุสมผล�โดยการเข้าท�ารายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินในคร ั �งนี��จ ะช่วยเพิ�ม
ทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดระยะสั�นของบริษัทฯ�ทั �งในด้านการจ ัดหาแหล่งเงินทุนและการเลือก
พิจารณาลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง�กอปรกับรายการดังกล่าว�ยังมิได้เป็นข้อผูกมัดให้บริษัทฯ�ต้องด�าเนินการให้และ
รับความช่วยเหลือทางการเงินในทันที�แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ�จะเป็นผู้พิจารณาการให้กู้ย ืมในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับ
สภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ�ในขณะนั �น�

2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�

ข้อดีของการเข้าท�ารายการ�

• เป็นการเพิ�มโอกาสการลงทุนที�ใหอ้ัตราผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน�

เนื�องจากแหลง่เงินทุนของบริษัทฯ�ในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก�่BCP�และ/หรือ�BCTC�นั�น�เป็น
กระแสเงินสดที�ไดร้ับจากการด�าเนินงาน�และ/หรือ�แหล่งเงินทุนอื�นใดจากการบริหารกระแสเงินสดของ
บร ิษัทฯ�ดังนั�น�การให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�ดว้ยอัตราดอกเบี�ยที�สูงกว ่า
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ�จะสามารถสรา้ง�ผลตอบแทนที�คุม้ค่าให้กับบริษัทฯ�(ผูถ้ือหุน้สามารถศึกษา
ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี�ยเงิน�กู้ยืมไดท้ี�หัวขอ้�4.3.1)�

• เป็นการเพิ�มความยืดหยุ่น�ในการบริหารสภาพคลอ่งแก่บริษัทฯ�

การให้หร ือรับความช่วยเหลือระหว่างกันในกลุ่มบริษัท�BCP�และ/หรือ�BCTC�เป็นการเพิ�มช่องทางในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั �น�ด้วยต้นทุนที�เหมาะสม�และสร้างความยืดหยุ่นในการจ ัดการและบริหารสภาพ
คล่องแก่บร ิษัทฯ�ทั �งในด้านสภาพคล่องส่วนเกิน�และการขาดแคลนสภาพคล่อง�อีกทั �ง�ยังเป็นการบริหาร
ตน้ทุนทางการเงินและใชศ้ักยภาพของบร ิษัทฯ�ในการหาแหล่งเงินทุนที�มีต้นทุนต��า�เพื�อใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ในยามฉุกเฉินใหก้ับบร ิษัทฯ�

ข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�

• อาจเสียโอกาสในการน�าไปลงทุนในสินทรัพย์ที�ให้ผลตอบแทนสูงกว่า�

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในครั �งนี��มีการก�าหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน�
10,000�ล้านบาท�ภายในระยะเวลา�5�ปี�โดยการกู้ยืมแต่ละครั �งไม่เกิน�1�ปี�ซึ�งอาจท�าให้บริษัทฯ�เสยีโอกาส
ในการลงทุนที�อาจมีผลตอบแทนที�ดีกว่าในช่วงเวลาดังกล่าว�อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ�จะเป็นผู้
พิจารณาการให้กู้ย ืมในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ�
ในขณะนั �น�

• อัตราส่วนสภาพคลอ่งของบริษัทฯ�อาจอยู่ในระดับต��าขณะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน�

วงเงินการในความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเว ียนจ�านวนไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ�จะเป็นผู้พิจารณาการให้กู้ย ืมในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้
เงินทุนของบริษัทฯ�ในขณะนั �น�
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3 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน เมื�อเทียบกับการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก�

ข้อดีของการเข้าท�ารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั�

• ความคล่องตัวในการเจรจาประสานงาน�

เนื�องจาก�BCP�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบร ิษัทฯ�และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน�การติดต่อประสานงาน
ต่าง�ๆ�ระหว่างกันจึงมีความคล่องตัวกว่าการเจรจากับบุคคลภายนอก�บริษัทฯ�จึงสามารถติดตามการช�าระ
คืนเงินกู้ยืม�และสอบถามข้อมูลที�จ�าเป็นเกี�ยวกับสถานะทางการเงิน�และความสามารถในการช�าระหนี�ได้
สะดวกกว่าการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�ขณะที�ในด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�จาก�BCP�
ซึ�งมีฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่�อาจด�าเนินการอนุมัติเง ินกู้ยืมได้รวดเร ็วกว่าการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�
เนื�องจาก�BCP�มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ�ดีกว่าบุคคลภายนอก�จึงลดระยะเวลาการ
ตรวจสอบข้อมูลลง�

• ความยืดหยุ่นในการก�าหนดเงื�อนไขของการกู้ยืม�

การท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันยังช่วยให ้บริษัทฯ�สามารถเจรจาต่อรองเงื�อนไขของการกู้ยืม�เช่น�
การก�าหนดวันช�าระคืน�หรือการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมก่อนก�าหนด�ในกรณีที�บริษัทฯ�มีความจ�าเป็นต้องใช้
เง ิน�เป็นต้น�ซึ�งท�าให้บร ิษัทฯ�มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่อง�และยังได้ประโยชน์จากอัตรา
ผลตอบแทนที�ส ูงกว่าการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�ขณะเดียวกันในด้านการร ับความช่วยเหลือทาง

การเงิน�การม ีความยืดหยุ่นในด้านการก�าหนด�เงื�อนไขยังช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ�ผ่านการ
คืนเงินต้นก่อนก�าหนดในกรณีที�บริษัทฯ�ม ีกระแสเงินสดเพ ียงพอ�และยังได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี�ยจ่าย�
ที�ต��ากว่าต้นทุนดอกเบี�ยจากแหล่งเงินกู้อื�น�

ข้อดอ้ยของการเข้าท�ารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั�

• มีค่าใช้จ่ายจากการเข้าท�ารายการเพิ�มมากขึ�น�

เนื�องจากรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในคร ั�งนี�เข้าข่ายเป็น
รายการที�เกี�ยวโยงกันขนาดใหญ่�ท�าให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ตามประกาศรายการท ี�เกี�ยวโยงกันในการเสนอต่อที�
ประชุมผู้ถือหุ้น�เพื�อพ ิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการ�ส่งผลให้บริษัทฯ�อาจมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
เพิ�มขึ�น�รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที�ปร ึกษาทางการเงินอิสระ�เพื�อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น�อย่างไรก็ตาม�
การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ท ี�เกี�ยวข้อง�และการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์�และผู้ถือหุ้น�
เป็นส่วนหนึ�งของการก�ากับดูแลกิจการที�ดี�ซึ�งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ�

4 ความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�

ความเสี�ยงก่อนเขา้ท�าธุรกรรม�

• ความเสี�ยงจากการที�ผู้ถือหุน้ไม่อนุมัติเข้าท�ารายการ�

เนื�องจากขนาดของธุรกรรมซึ�งเขา้ขา่ยเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน�บริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องจัดให้
มีการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ�เพื�อขออนุมัติการการเขา้ท�าธุรกรรม�โดยต้องไดร้ับคะแนนเสียงจากที�
ประชุมผูถ้ือหุ้น�ไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุน้ที�มาประชุมและม ีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน�โดยไมน่ับส่วนของผู้ถือหุน้ที�มีสว่นไดเ้สีย�อาจมีความเสี�ยงหากไม่ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผูถ้ือ
หุน้�บริษัทฯ�จะไม่สามารถเขา้ท�าธุรกรรมได้�
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ความเสี�ยงหลงัเขา้ท�าธุรกรรม�

• ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องระยะสั�น�

แม้ว่าบริษัทฯ�จะมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับที�ดี�โดย�ณ�ว ันที�����ธ ันวาคม������เท่ากับ��.��เท่า��
อย่างไรก็ดีเมื�อเทียบวงเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�
10,000�ล้านบาท�เทียบกับมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2565�ที�เท่ากับ�
22,878�ล้านบาท�บริษัทฯ�อาจจะมีความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องระหว่างที�บริษัทฯ�ได้ให ้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�อย่างไรก็ดีส�าหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�นั�น�ผู้บริหารจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ�และความจ�าเป็นใน
การใช้เงินทุน�และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานในขณะนั �น�โดยแจ้งต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร�
เพ ื�อพิจารณาอนุม ัติก่อนท�าสัญญาให้กู้ย ืมเงิน� �เพ ื�อให้เชื�อมั �นได้ว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�
ดังกล่าว�จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ�และหากกระแสเงินสดในช่วงเวลาดังกล่าวมีไม่
เพ ียงพอ�ก็จะพิจารณาไม่อนุมัติการใหช่้วยเหลือทางการเงินด ังกล่าวได�้เช่น�ในปี�2566�ซึ�งบริษัทฯ�มี
แผนการลงทุนประมาณ���,000�ล้านบาท�

• ความเสี�ยงจากการผิดนัดช�าระหนี��

แม้ว่า�BCP�จะมีผลการด�าเนินงานที�แข็งแกร่ง�และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื�อง�อย่างไรก็ดีจากความเสี�ยงเฉพาะของ�BCP�ทั �งในด้านความผันผวนของราคาน��ามันและ

วตัถุดิบที�ใช้ในการผลิต�ความเสี�ยงจากเศรษฐกิจโลกที�ตกต��า�และอุปสงค์ที�ปรับตัวลดลง�ความเสี�ยงจากการ
เปลี�ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงาน�และความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของ�BCP�อาจ
กดดนัให้�BCP�ขาดแคลนสภาพคล่องระยะสั �น�อาจมีความเสี�ยงจากการผิดนัดช�าระหนี�ของ�BCP�อย่างไรก็
ดีเนื�องด้วย�BCP�เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที�มีขนาดสินทรัพย์�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2565�เท่ากับ�242,344�
ล้านบาท�ที�สามารถสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานที�เป็นบวกต่อเนื�อง�และได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื�อถือจาก�TRIS�Rating�ที�ระดับ��A�จึงส่งผลให้ความเสี�ยงในการผิดนัดช�าระหนี�ต��า�

• ความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขทางการเงิน�(Financial�Covenant)�ของวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน�และตรา

สารหนี�ที�ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุน�

เนื�องจาก�BCPG�มีการจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ�ผ่านการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน�และ
การออกและเสนอขายตราสารหนี� ให้กับนักลงทุน�ซึ�งวงเงินกู้ยืมและตราสารหนี�ดังกล่าว�มีการก�าหนด
เงื�อนไขทางการเงิน�(Financial�Covenant)�ให้บริษัทฯ�ต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน�ดังนี��

อัตราส่วนทางการเงิน� เงื�อนไข�

ณ�วนัที��31�ธนัวาคม�2565�

ก่อนท�าธุรกรรม�
หลงัให้ความ

ช่วยเหลือ1�

หลังรบัความ

ช่วยเหลือ1�

อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุน� ไม่เกิน�3.00�เท่า� 0.92� 0.83� 1.41�

อตัราความสามารถในการช�าระหนี�� ไม่ต��ากว่า��.���เท่า� 2.66� 2.90� 2.14�
หมายเหตุ:�1อตัราส่วนทางการเงนิภายหลงัการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงนิค�านวนจาก�อตัราส่วนทางการเงนิที�ค�านวณจากงบ
การเงนิปี�2565�ปรับปรุงด้วยการให้�และ/หรือ�รบัความช่วยเหลือแบบเต็มวงเงนิ�

ทั �งนี�ภายหลังจากการเข้าท�ารายการให้และร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�โดยอ้างอิงการค�านวนจากงบ
การเงินของบริษัทฯ�ส�าหรับปี�2565�พบว่า�บริษัทฯ�มีศักยภาพเพียงพอ�ในการให้และรับความช่วยเหลือ
ทางการเง ินแบบเต็มวงเงิน�โดยที�ยังไม่ผิดเงื�อนไขทางการเงินที�ระบุในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน�
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และในตราสารหนี��อย่างไรก็ดีเนื�องด้วยเงื�อนไขการเข้าท�ารายการ�ได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาการให้�และ/
หร ือ�รับความช่วยเหลือทางการเงินไว้ท ี��5�ปี�ดังนั �นหากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ�มีการเปลี�ยนแปลง
ในอนาคต�บริษัทฯ�อาจมีความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขทางการเงิน�จากภาระหนี�ที�อาจเพิ�มขึ�น�และ/หรือ
สภาพคล่องที�ลดลง�จากการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว�ทั �งนี�ก่อนการอนุมติัการให้�และ/
หรือ�รับความช่วยเหลือทางการเงิน�ผู้บริหารจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ�และความจ�าเป็นใน
การใช้เงินทุน�และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานในขณะนั�น�โดยแจ้งต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร�
เพ ื�อรับทราบถึงสัญญาให้กู้ยืมเง ิน�เพื�อให ้เชื�อมั �นได้ว ่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ดังกล่าว�จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการด�ารงเงื�อนไขทางการเงิน�ตามที�วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน�และ/หรือ�ตราสารหนี�ที�
เสนอให ้กับนักลงทุน�ก�าหนด�

• ความเสี�ยงจากการถูกควบคุมเง ื�อนไขสัญญา�โดยผู้ถือหุ้นใหญ่�

เนื�องจาก�BCP�มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�ที�มีอ�านาจในการควบคุมกิจการบางส่วนผ่านการส่ง
ตัวแทนเข้ามาม ีส่วนร่วมในการบร ิหารงาน�และการตัดสินใจบางส่วนของบริษัทฯ�อาจมีความเสี�ยงที��BCPG�
อาจถูกควบคุมให้เข้าท�ารายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ที�ไม่ก่อให ้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
บริษัทฯ�อย่างไรก็ดีเนื�องด้วยการก�าหนดเงื�อนไขในการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินที�รัดกุม�ทั �งใน
ด้านอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรบัการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ที�ต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท
ฯ�และอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ที�ต้องไม่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ�
ได้รับจากสถาบันการเงิน�รวมถึงการก�าหนดผู้พิจารณาการให้และร ับความช่วยเหลือทางการเง ินในแต่ละ
ครั �ง�ให้เป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี�(“CFO”)�เป็นผู้พิจารณาวงเงินและเงื�อนไขการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน�ภายใต้กรอบเงื�อนไขที�น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น�โดยประเด็นพิจารณาให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน�ประกอบด้วย�

ประเดน็พิจารณา� กรณีให้ความช่วยเหลือ� กรณีรบัความช่วยเหลือ

วตัถุประสงค์การใช้เงิน� • BCP� แ ล ะ / ห รื อ � BCTC� มี
วัตถุประสงค์การใช้เงินที�ชดัเจน�และ
เ ป็นไปเพื�อการสนับสนุนสภาพ
คล่องระยะสั �นแก่�BCP�และ/หร ือ�
BCTC�เท่านั �น�

• สอดคล้องกับระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน�

• บริษัทฯ�มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที�
ชัดเจน�และเป็นไปเพื�อการบริหาร
สภาพคล่องระยะสั �นของบริษัทฯ�

• สอดคล้องกับระยะเวลาการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน�

แหล่งที�มาของเงินทุน� รายละเอียดตามข้อ�3.7� ไม่ม �ี

ความเสี�ยงด้านเครดิต� • อันดับความน่าเชื�อถือของ�BCP�อยู่
ในระดับ�Investment�Grade�
(ปัจจุบันอันดับความน่าเชื�อถือของ�
BCP�โดย�TRIS�Rating�อยู่ที��A�โดย
ระด ับ�Investment�Grade�คือ�ตั �งแต่�
BBB-�ขึ�นไป)�

• อันดับความน่าเชื�อถือของ�BCP�ณ�
ขณะท�ารายการ�ไม่ต��ากว่าอ ันดับ
ความน่าเชื�อถือของบริษัทฯ�

ไม่ม �ี
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• BCP�และ/หรือ�BCTC�ไม่อยู่ระหว่าง
การผิดนัดช�าระหนี�กับผู้ให้กู้รายใด�

อัตราดอกเบี�ย� รายละเอียดตามข้อ�4.3.1� รายละเอียดตามข้อ�4.3.1�

เงื�อนไขการกู้ยืม� รายละเอียดตามข้อ�4.3.2� รายละเอียดตามข้อ�4.3.2�

ทั �งนี�ภายหลังจากที�รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ผ่านประเด็นพิจารณาในทุกข้อ�CFO�จะ
ด�าเนินการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี�ย�และเงื�อนไขการให้หรือร ับความช่วยเหลือทางการเง ินกับทางเลือก
อื�น�และน�าเสนอข้อมูลตามประเด็นพิจารณา�ต่อคณะกรรมการบริหาร�หรือคณะกรรมการบริษัทฯ�เพื�อให้
กรรมการท ี�ไม่ได้มีส่วนได้เสียเกี�ยวเนื�องกับ�BCP�และ/หรือ�BCTC�อนุมัติการให้หรือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินก่อนการเข้าท�ารายการ� โดยภายหลังจากการเข้าท�ารายการแล้วเสร็จ�ให้ฝ่ายบริหาร�รายงานการ
เข้าท�ารายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามแนวปฏิบัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ�ต่อไป�
นอกจากนี� ฝ่ายบริหาร�จะติดตามความเสี�ยงด้านเครดิตต่อเนื� อง � โดยให้มีการน� าเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ�ในกรณีที�อันดับความน่าเชื�อถือของ�BCP�มีการเปลี�ยนแปลงในเชิงลบ�หร ือมีการผิด
นัดช�าระหนี�กับเจ้าหนี�รายใด�เพื�อพิจารณาแก้ไขต่อไป�ซึ�งกระบวนการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น�จะช่วยลด
ความเสี�ยงจากการเข้ามามีอ�านาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้�

จากเหตุผลที�ได้กล่าวมาข้างต้น�ที�ปรึกษาฯ�ในฐานะที�ปร ึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า�การให้และรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินกับ�BCP�และ/หรือ�BCTC�จะช่วยให้บริษัทฯ�มีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องและกระแส
เงินสดให้มีประสิทธิภาพขึ�น�รวมถึงอ ัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับการเข้าท�ารายการยงัอยู่ในอัตราที�เหมาะสม�ท ั �งในแง่การลงทุน

และการจัดหาเงินทุน�และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ�ที�ปรึกษาฯ�จึงมีความเห็นว่าการเข้าท�ารายการในครั�งนี�ม ีความ
สมเหตุสมผล�อย่างไรก็ตาม�การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิในการเข้าท�ารายการในครั �งนี��อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ�โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่าง�ๆ�ที�แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี�2566�
ในคร ั �งนี�ด้วย�เพื�อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงได ้อย่างเหมาะสม�
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ส่วนที��2�:�แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลที�ใช้ในการจดัท�ารายงาน�

ที�ปรึกษาฯ�ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการเข้าท�ารายการในครั �งนี��ซึ�งเป็นเป็นรายการที�เกี�ยวโยง
กันของบริษัทฯ�ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกันฯ�จากข้อมูลที�ได้รับจากบริษัทฯ�การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร�และข้อมูลที�
เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั �วไป�รวมถึงข้อมูลอื�นๆ�ที�เกี�ยวข้อง�ซึ�งรวมถึง�แต่ไม่จ �ากัดเพ ียง�

1. มติที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ�และสารสนเทศท ี�เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ� ที�เกี�ยวข้องกับการ
เขา้ท�ารายการในครั �งนี��

2. เอกสารของบริษัทฯ�เช่น�หนังสือรับรอง�หนังสือบริคณห์สนธ�ิและข้อบังคับ�เป็นต้น�
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัทฯ�สิ�นสุดวันที��31�ธันวาคม�2564�
4. งบการเงินที�ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ�และบริษัทย่อย�ส�าหรับงวดปีสิ�นสุด�31�ธนัวาคม�2563�–�2565�
5. แผนธุรกิจ�และแผนการลงทุนของบริษัทฯ�
6. การสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ�รวมถึงบุคคลที�เกี�ยวข้อง�
7. ข้อมูลสถิติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ�และภาวะอุตสาหกรรม�

ความเห็นของที�ปรึกษาฯ�ตั �งอยู่บนสมมติฐานว่า�ข้อมูล�และ/หรือ�เอกสาร�ซึ�งที�ปรึกษาฯ�ได้รับ�ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ�รวมถึงบุคคลที�เกี�ยวข้อง�เป็นข้อมูลที�ถูกต้องและเป็นความจริง�โดยที�ปรึกษาฯ�ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ�นอกจากนี���
ที�ปร ึกษาฯ�ถือว่า�สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ�ม ีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย�และไม่มีการเปลี�ยนแปลง

เงื�อนไข�เพิกถอน�หร ือยกเลิก�รวมถึงไม่มีเหตุการณ์หรือเง ื�อนไขใดๆ�ที�อาจจะส่งผลกระทบอย่างม ีนยัส�าคัญต่อการเข้าท�า
รายการในคร ั �งนี�ของบร ิษัทฯ��

ดังนั�น�หากข้อมูลและ/หร ือเอกสารซึ�งที�ปรึกษาฯ�ได้รับไม่ถูกต้อง�และ/หรือไม่เป็นความจริง�หรือสัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ�ไม่มีผลบังคับใช้และ/หรือไม่ผูกพันตามกฎหมาย�และ/หรือมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข�เพิกถอน�
หร ือยกเลิก�และ/หรือมีเหตุการณ์หรือเงื�อนไขใดๆ�ที�อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเข้าท�ารายการในครั �งนี�
ของบร ิษัทฯ�ก็อาจส่งผลต่บางจากมเห็นของที�ปรึกษาฯ�ซึ�งที�ปรึกษาฯ�ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่อ
บริษัทฯ�และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ได�้

ความเห็นของที�ปรึกษาฯ�จัดท�าขึ�นภายใต้ข้อมูลซึ�งท ี�ปรึกษาฯ�ได้รับ�รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม�เงื�อนไขทาง
เศรษฐกิจ�และปัจจัยอื�นๆ�ที�เกิดขึ�นในระหว่างการจัดท�า�ซึ�งอาจม ีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญในภายหลัง�และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของท ี�ปรึกษาฯ�โดยท ี�ปรึกษาฯ�ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของท ี�ปรึกษาฯ�ฉบบันี��

รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาฯ�ฉบับนี��จัดท�าขึ�นเพื�อน�าเสนอเป็นข้อมูลเพิ�มเติมใหก้ับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�
เท่านั �น��

อย่างไรก็ตาม�รายงานความเห ็นของที�ปรึกษาฯ�มิได้เป็นการรับรองผลส�าเร็จของการเข้าท�ารายการต่างๆ�
รวมถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�น�และท ี�ปรึกษาฯ�ไม่สามารถร ับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ�ที�อาจเกิดขึ�นจากการเข้าท�า
รายการดงักล่าว�ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม�
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ส่วนที��3�:�ลักษณะและรายละเอียดของรายการ�

3.1 ที�มาและลักษณะโดยทั �วไปของรายการ�

สืบเนื�องจากบริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCP”)�มีแผนจัดตั �งศูนย์บริหารเงิน�(Treasury�
Center:�“TC”)�และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ�(International�Business�Center:�“IBC”)�เพื�อใชใ้นการบริหารจดัการ
สภาพคล่องระยะสั�นภายในกลุ่มบริษัท�BCP�ในรูปแบบของการกู้ยืมระหว่างกัน�(Intercompany�Loan)�ในสกุลเงินบาท
หร ือสกุลเงินอื�นตามแต่ตกลงกัน�ดังนั �นเพื�อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�บางจาก�คอร์
ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�ครั �งที��3/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�จึงไดม้ีมติอนุม ัติใหจ้ัดตั �ง�บริษัท�บางจาก�ศูนย์
บริหาร�เงิน�จ�ากัด�(“BCTC”)�ซึ�งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ�BCP�ภายใต้สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ�100�โดยมีวัตถุประสงค์
เพ ื�อประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�อย่างไรก็ดเีพื�อความคล่องตัวในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ�TC�และ�IBC�และ
ความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท�BCP�ปัจจุบนั�BCP�จึงอยู่ระหว่างการพิจารณา�

(1) ใช�้BCTC�ในการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�หรือ�

(2) ใช้�BCP�ในการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�
บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�คร ั �งที��3/2566�เมื�อวันที��20�กุมภาพันธ์�2566�ได้มีมตอินุมัติให้
น�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ�3�(วัตถุประสงค์ของบริษัท)�โดยเพิ�มเติมข้อ�
(22)�และข้อ�(23)�เพื�อให้บริษัทฯ�สามารถประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�

ทั �งนี�การพ ิจารณาจัดตั �ง�BCTC�จะค�านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท�BCP�เป็นส�าค ัญ�ดังนั�นเพื�อให้�BCPG�

ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั�นภายในกลุ่มบริษัท�BCP�ในรูปแบบของการกู้ยืมระหว่างกัน
ดังกล่าว�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�บริษัท�บีซีพีจี�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCPG”�หรือ�“บริษัทฯ”)�ครั �งที��2/2566�เมื�อวันที��
20�กุมภาพันธ์�2566�จึงได้มมีติอนุมัติการเข้าท�ารายการใหแ้ละรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทั�บางจาก�คอร์
ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCP”)�ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ�ในสัดส่วนร้อยละ�57.42�และ/หรือ�บริษัท�บางจาก�
ศูนย์บริหารเงิน�จ�ากัด�(“BCTC")�ในวงเงินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�และวงเงินการรับ
ความช่วยเหลือทางการเง ิน�10,000�ล้านบาท�ภายในระยะเวลา�5�ปี�นับแต่ว ันที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมติักรอบวงเง ิน
เพื�อเข้าท�ารายการ�ในรูปแบบของเงินกู้ระยะสั �นอายุไม่เกิน�1�ปี�ประเภทไม่ผูกพนัและไม่มีหลักประกัน�โดย�1)�ในกรณีที�
บริษัทฯ�เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเง ิน�อตัราดอกเบี�ยที�ได้รับ�จะต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนของผู้ให้กู�้ณ�ขณะท�ารายการ�
และ�2)�ในกรณีที�บริษัทฯ�เป็นผู้รบัความช่วยเหลือทางการเงิน�อัตราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ�จ่ายจะต้องไม่สูงกว่าอตัราดอกเบี�ย
ที�บริษัทฯ�จะได้รับจากสถาบันการเงินอื�น�ณ�ขณะท�ารายการ�โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน
ตามที�ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.���/�����เรื�อง�หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที�เกี�ยวโยงกัน�
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�เร ื�อง�การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบ ัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน�พ.ศ.������(รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”)�โดยมี
ขนาดรายการค�านวณจาก�(1)�มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�รวมดอกเบี�ย�และ�
(2)�มูลค่าของการรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�รวมดอกเบี�ย�โดยม ีขนาดรายการรวมกัน�
((1)+(2))�ไม่เกิน�16,000�ล้านบาท�คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ�56�ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของ
บริษัทฯ�ซึ�งเท่ากับ�28,619�ล้านบาท�ตามงบการเงินรวม�ณ�วนัที�����ธันวาคม�2565��

อนึ�ง�บริษัทฯ�ไม่ม ีรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอื�นใดกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน�หรือผู้ที�เกี�ยวข้อง
ของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท�ครั �งที�� 2/2566�
ทั �งนี��เนื�องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวซึ�งเกินกว่า�20�ล้านบาท�และเกินกว่าร้อยละ���ของ�NTA�ของบริษัทฯ�ตามงบ
การเงินรวม�ณ�วันที�����ธันวาคม�2565�บริษัทฯ�จึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันของ
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บร ิษัทฯ�ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ�ตามประกาศรายการท ี�เกี�ยวโยงกัน�แต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อแสดงความเห็น
เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ�และขออนุมัติการเข้าท�ารายการจากที�ประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ�ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงท ั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�โดยไม่นับคะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย�

3.2 วัน�เดือน�ปี�ที�เกิดรายการ�

3.2.1 รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�

บร ิษัทฯ�จะสามารถเขา้ท�ารายการภายในระยะเวลา� 5�ปี�โดยประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการ
ผู้จ ัดการใหญ่หรือเทียบเท่า�และ/หรือ�รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีองค์กรหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
สูงสุดในสายการเงินและบัญชีองค์กร�จะเป็นผู้พิจารณาเงื�อนไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื�ออนุมติัการเข้าท�า
รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละคร ั �ง�ภายหลังจากที�ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปี�2566�ของบริษัทฯ�ซึ�งจะ
จัดให้มีขึ�น�ในวันที��10�เมษายน�2566�มีมติอนุมัติการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเว ียนจ�านวนไม่
เกิน�10,000.00�ล้านบาท�แก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�โดยการเขา้ท�ารายการและมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินใน
แต่ละคร ั �ง�จะขึ�นอยูก่ับความต้องการใชเ้งินทุนของบริษัทฯ�และความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัทฯ�ณ�ขณะนั �น�ทั �งนี�กรรมการที�มีส่วนได้เสีย�หรือ�กรรมการท ี�เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน�จะไม่มีส ิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว�

3.2.2 รายการรับความชว่ยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนไม่เกิน�10,000�ลา้นบาท�

บร ิษัทฯ�จะสามารถเขา้ท�ารายการภายในระยะเวลา� 5�ปี�โดยประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการ
ผู้จ ัดการใหญ่หรือเทียบเท่า�และ/หรือ�รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีองค์กรหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
สูงสุดในสายการเงินและบัญชีองค์กร�จะเป็นผู้พิจารณาเงื�อนไขและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื�ออนุมติัการเข้าท�า
รายการรับความช่วยเหลือทางการเง ินในแต่ละครั�ง�ในแต่ละคร ั �ง�ภายหลงัจากที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ�าปี�2566�ของ
บร ิษัทฯ�ซึ�งจะจัดให้มีขึ�น�ในวันที��10�เมษายน�2566�มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบ
หมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�จาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�โดยการเข้าท�ารายการและมูลค่าของความ
ช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั �ง�จะขึ�นอยู่กับความตอ้งการใช้เงินทุนของบริษัทฯ�และความสามารถในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ�BCP�และ/หรือ�BCTC�ณ�ขณะนั �น�ทั �งนี�กรรมการที�มีส่วนได้เส ีย�หรือ�กรรมการที�เป็นบุคคลที�
เกี�ยวโยงกัน�จะไม่ม ีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว�

3.3 คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญัญา�

3.3.1 รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�

ผู้ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน:�� บริษัทฯ�
ผูไ้ด้ร ับความช่วยเหลือทางการเงิน:�� BCP�และ/หรอื�BCTC�
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:� (1)�BCP�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ�

57.42�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้ท ั�งหมด�(2)�นายพิชัย�ชุณหว
ชิร�ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ�และ�BCP�และ�(3)�
นาย�ชัยว ัฒน์�โควาว ิสารัช �ด�ารงต�าแหน่งรองประธานคณะกรรมการ
บริษัท�BCPG�และต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มบริษัท�BCP�
และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ของ�BCP�
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ส่วนที��3�-�หน้า�3�

3.3.2� รายการรับความชว่ยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนไม่เกิน�10,000�ลา้นบาท�

ผู้ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน:�� BCP�และ/หรอื�BCTC�
ผูไ้ด้ร ับความช่วยเหลือทางการเงิน:�� บริษัทฯ�
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:� (1)�BCP�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ�

57.42�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้ท ั�งหมด�(2)�นายพิชัย�ชุณหว
ชิร�ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ�และ�BCP�และ�(3)�
นาย�ชัยว ัฒน์�โควาว ิสารัช �ด�ารงต�าแหน่งรองประธานคณะกรรมการ
บริษัท�BCPG�และต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มบริษัท�BCP�
และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ของ�BCP�

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท�BCPG�มีรายละเอียด�ดังนี��

�
หมายเหตุ:�ข้อมูลจากบริษัทฯ�

ทั �งนี�นายพิชัย�ชุณหวชิร�และนาย�ชัยวัฒน์�โควาว ิสารัช�ในฐานะกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย�และ/หรือกรรมการท ี�
เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม�และไม่มีสิทธ ิออกเสียงในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�คร ั �งที��2/2566�
เมื�อวันที��20�กุมภาพนัธ์�2566�ในระหวา่งการพิจารณาอนุมตัิวาระที�เกี�ยวข้องกับการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกัน�

3.4 ประเภทและขนาดของรายการ�

3.4.1�รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ครั �งที��2/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�ได้มีมติอนุมัติการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�(ไม่ว่า�ณ�
เวลาใด�ๆ)�ภายในระยะเวลา�5�ปีภายหลังจากที�ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติการเข้าท�ารายการ� โดยมีระยะเวลาในการกูย้ ืม
แต่ละคร ั �งไมเ่กิน�1�ปี�ในรูปแบบของเง ินกู้ยืมหรือตราสารหนี�ใด�ๆ�โดยม ีดอกเบี�ยในอัตราที�ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยตาม
ภาวะตลาดเงิน�(Money�Market�Rate:�MMR)�ตามสกุลเงินกู�้และระยะเวลาการกู้ที��BCP�และ/หรือ�BCTC�จะได้รับจาก
สถาบันการเงินในขณะนั �น�ๆ�ห ักด้วยส่วนลด�โดยอ ัตราดอกเบี�ยดังกล่าว�จะต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนของบริษัทฯ�ณ�ขณะท�า
รายการ�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��3�-�หน้า�4�

3.4.2�รายการรับความชว่ยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ครั �งที��2/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�ไดม้ีมติอนุมัติการรับความ
ช่วยเหลือ�ทางการเง ินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�(ไม่ว่า�ณ�
เวลาใด�ๆ)�ภายในระยะเวลา�5�ปีภายหลังจากที�ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติการเข้าท�ารายการ�โดยมีระยะเวลาในการกู้ยืม
แต่ละคร ั �งไม่เกิน�1�ปี�ในรูปแบบของเงินกูย้ ืมหร ือตราสารหนี�ใด�ๆ�โดยมีดอกเบี�ย�ในอัตราที�ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ย
ตามภาวะตลาดเงิน�(Money�Market�Rate:�MMR)�ตามสกุลเงินกู้�และระยะเวลาการกู้ที�บริษัทฯ�จะได้ร ับจากสถาบัน
การเงินในขณะนั �น�ๆ�หักด้วยส่วนลด�โดยอ ัตราดอกเบี�ยดังกล่าว�จะต้องไม่สูงกว่าอัตราที�ผู้กู้จะได้รบัจากสถาบันการเงิน
อื�น�ณ�ขณะท�ารายการ�

รายการใหแ้ละรับความช่วยเหลือทางการเงินตามข้อ�3.4.1�และข้อ�3.4.2�เข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยง
กันตามที�ก�าหนดในประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกันเนื�องจากเป็นการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงินกับ�BCP�ซึ�งเป็น
บุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ�โดยมูลค่าของรายการสูงสุดอยู่ที�รอ้ยละ�56�ของมูลคา่สินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ฯ�(NTA)�ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2565�ซึ�งมจี�านวนเท่ากับ�28,619�ล้านบาท�อนึ�ง�บริษัทฯ�
ไม่มีรายการท ี�เกี�ยวโยงกันอื�นใดกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันหร ือผู้ที�เกี�ยวข้องของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันรายดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมากอ่นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ครั �งที��2/2566�ทั �งนี� �เนื�องจากมูลค่าของรายการ
ดังกลา่วเกินกว่ารอ้ยละ�3.00�ของ�มูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ�(NTA)�

รายการ� BCPG�

มูลค่าสินทรัพย์ท ี�มีตัวตนสุทธิของ�BCPG� 28,619�ล้านบาท�

มูลค่าสูงสุด1�ของรายการให้และรับความชว่ยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ลา้นบาท� �

• รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�(BCP�และ/หรือ�BCTC)� 13,000�ล้านบาท�

• รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่�(BCP�และ/หรือ�BCTC)� 3,000�ล้านบาท�

มูลค่าสูงสุด1�ของรายการใหแ้ละรับความช่วยเหลือทางการเงิน�รวม� 16,000�ล้านบาท�

ขนาดรายการต่อมูลค่าสินทรพัยที์�มีตวัตนสุทธิ� ร้อยละ�56�
หมายเหตุ:�มูลค่าของรายการสูงสุดอ้างอิงจาก�การให้และรับความช่วยเหลือทางการเง ิน�10,000�ล้านบาท�เป็นระยะเวลา�5�ปี�บนสมมติฐานดอกเบี�ยร ้อย

ละ�6.00�ต่อปี�
� วนัที�ค�านวณขนาดรายการอ้างอิงข้อมูลจาก�งบการเงนิ�ณ�วนัที��31�ธันวาคม�2565�

บร ิษัทฯ�จึงม ีหน้าที�เกี�ยวกับรายการให้และร ับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเว ียนจ�านวน
ไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�ดังนี��(ก)�เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ � ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ�ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน�(ข)�ขออนุมัติการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ�จากท ี�ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน�โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย�และบริษัทฯ�จะต้องจดัส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า����วัน�และ�(ค)�แต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกับรายการ
ที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ�และจดัส่งความเห็นดังกล่าวต่อส�านักงาน�ก.ล.ต.�และตลาดหลักทรัพย์ฯ�

3.5 มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนและวิธีการช�าระราคา�

3.5.1�รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนส�าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ได้แก่�วงเงินให้กู้สูงสุดจ�านวนไม่เกิน�
10,000�ล้านบาท�และดอกเบี�ยรับที�ขึ�นอยู่กับอัตราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�Market�Rate:�MMR)�ตามสกุล
เงินกู้�และระยะเวลาการกู้ที��BCP�และ/หรือ�BCTC�จะได้รับจากสถาบันการเงินในขณะนั �น�ๆ�หักด้วยส่วนลด�โดยอัตรา
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ดอกเบี�ยดังกล่าว�จะต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนของบริษัทฯ�ณ�ขณะท�ารายการ�ทั �งนี�การช�าระราคาอาจเป็นเงินโอน�หรือเช็ค�
หร ือ�ด้วยวิธีอื�น� �ๆ

3.5.2�รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�

ดอกเบ ี�ยจ่ายขึ�นอยู่กับอัตราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�Market�Rate:�MMR)�ตามสกุลเงินกู้�
และระยะเวลาการกู้ที�บร ิษัทฯ�จะได้ร ับจากสถาบันการเงินในขณะนั�น�ๆ�หักด้วยส่วนลด �โดยอัตราดอกเบี�ยดังกล่าว�
จะต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี�ยที�บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินอื�น�ณ�ขณะท�ารายการ�ทั �งนี�การช�าระราคาอาจเป็นเงิน
โอน�หรือเช็ค�หรือ�ด้วยวิธีอื�น�ๆ�

3.6 เงื�อนไขในการพิจารณาเข้าท�ารายการ�

ในการพิจารณาให้และร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�บริษัทฯ�จะมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ�
พิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื�อนไขในอนาคตให้เหมาะสมได้�โดยจ�านวนวงเงินสูงสุดที�ทบทวนใหม่ต้องไม่ �เกิน
วงเงินสูงสุดท ี�ขออนุมัติในครั�งนี��หรืออย่างละ�10,000�ล้านบาทหรือเทียบเท่า�รวมทั �งมอบอ�านาจให้ประธานเจ ้าหน้าที�
บร ิหารและกรรมการผู้จ ัดการใหญ่หรือเทียบเท่า�และ/หรือ�รองกรรมการผู้จัดการ�ใหญ่สายงานการเงินและบัญชีองค์กร
หร ือผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงสุดในสายการเงินและบญัชีองค์กร�เป็นผู้มีอ�านาจในการด�าเนินการ�ด ังต่อไปนี��

• ก�าหนดรายละเอียดเงื�อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน�และกระท�าการอื�นใดอันเกี�ยวข้องกับเอกสารต่างๆ�
รวมถึงการด�าเนินการท ี�เกี�ยวข้องและพิจารณาปรับเปลี�ยนเงื�อนไขในสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าวตาม
ความจ�าเป็นและเหมาะสม�ทั �งนี��การแก้ไขเปลี�ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ใช่เงื�อนไขที�เป็นสาระส�าคัญ�กรณีมี

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงให้ฝ่ายจัดการน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อทราบต่อไป�

• ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารการกู้ยืมเง ินระหว่างกันและเอกสารทางการเงินอื�น�ๆ�ที�เกี�ยวข้อง�และ �
สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ�มเติมหรือสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี�ยนแปลงใดๆ�ตลอดจน �การ
อนุมัติค่าธรรมเนียม�ค่าใช้จ่าย�และภาษีที�เกี�ยวข้องกับการท�าสัญญาและ/หร ือเอกสารดงักล่าว �

3.7 แหล่งที�มาของเงินทุนที�ใช้�ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�

เงินทุนท ี�ใช้ส �าหรับการให้ความช่วยเหลือแก่คู่ส ัญญามาจากเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ� โดยภายหลังการให้
กู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว�บริษัทฯ�จะต้องยังคงม ีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด�าเนินงาน�และไม่กระทบต่อแผนการใช้เงิน
ของบร ิษัทฯ�อีกทั�งไม่กระทบต่อเงื�อนไขทางการเงินอื�นใด�ตามสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ�

3.8 การเข้ารว่มประชุมและออกเสียงในที�ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย�

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ�ครั �งที��2/2566�เมื�อวันท ี��20�กุมภาพันธ์�2566�เพ ื�อพิจารณาเห็นชอบ
วงเงิน�กู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าว�มีกรรมการบริษัท�ท ี�มีส่วนได้ส่วนเสีย�2�ท่าน�ซ ึ�งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�เป็นคู่สัญญาด้วย�ได ้แก่�นายพิชัย�ชุณหวชิร�และ�นายชัยวัฒน์�โควาวิสารัช�
โดยกรรมการ�2�ท่านดังกล่าว�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม�และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวาระนี��

3.9 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัการตกลงเข้าท�ารายการ�

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�ครั �งที��2/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า�รายการให้
และรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว �เป็นไปเพื�อเป็นทางเลือก�และเป็นประโยชน์ทั �งของบริษัทฯ�และผู้ถือหุ้น�
ดังนั�น�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�จึงมีมติเห็นชอบตามเสนอ�โดยให้�พิจารณาความเห็นของที�ปรึกษาการเงินอิสระ�
ถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน�รวมถึงความเป็น�ธรรมของราคาและเงื�อนไขของรายการ�(อัตรา
ดอกเบี�ย�และ�ต้นทุนทางการเงิน)�
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3.10 �ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที�แตกต่างจากความเห็นของ�

คณะกรรมการบริษทั�

-�ไม่มี�-
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ส่วนที��4�:�ความสมเหตุสมผลของรายการ�

4.1 วัตถุประสงค์และความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ�

สืบเนื�องจากบริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCP”)�มีแผนจัดตั �งศูนย์บริหารเงิน�(Treasury�
Center:�“TC”)�และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ�(International�Business�Center:�“IBC”)�เพื�อใช้ในการบริหารจัดการ
สภาพคล่องระยะสั�นภายในกลุ่มบริษัท�BCP�ในรูปแบบของการกู้ยืมระหว่างกัน�(Intercompany�Loan)�ในสกุลเงินบาท
หร ือสกุลเงินอื�นตามแต่ตกลงกัน�ดังนั �นเพื�อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�บางจาก�คอร์
ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�ครั �งที��3/2566�เมื�อว ันที��20�กุมภาพันธ์�2566�จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั �ง�บริษัท�บางจาก�ศูนย์
บริหาร�เงิน�จ�ากัด�(“BCTC”)�ซึ�งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ�BCP�ภายใต้สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ�100�โดยมีวัตถุประสงค์
เพ ื�อประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�อย่างไรก็ดีเพื�อความคล่องตัวในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ�TC�และ�IBC�และ
ความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท�BCP�ปัจจุบนั�BCP�จึงอยู่ระหว่างการพิจารณา�

(1) ใช�้BCTC�ในการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�หรือ�

(2) ใช้�BCP�ในการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�
บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�คร ั �งที��3/2566�เมื�อวันที��20�กุมภาพันธ์�2566�ได้มีมตอินุมัติให้
น�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุม ัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ�3�(วัตถุประสงค์ของบริษัท)�โดยเพิ�มเติมข้อ�
(22)�และข้อ�(23)�เพื�อให้�BCP�สามารถประกอบธุรกิจเป็น�TC�และ�IBC�

ดังนั�นเพื�อให้�BCPG�ได้รับประโยชน์ในด้านการบร ิหารสภาพคล่องกระแสเงินสดระยะสั �น�ผ่านการเพิ�มทางเลือก

ในการจัดหาและลงทุนในแหล่งเง ินทุนระยะสั �น�กับกลุ่มบร ิษัท�BCP�ในรูปแบบของการกู้ยืมระหว่างกันดังกล่าว�ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท�บีซีพีจี�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCPG”�หรือ�“บริษัทฯ”)�ครั �งที��2/2566�เมื�อวนัที��20�กุมภาพันธ์�2566�จึง
ได้มมีติอนุมัติการเข้าท�ารายการใหแ้ละร ับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�
(“BCP”)�ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบร ิษัทฯ�ในสัดส่วนร้อยละ�57.42�และ/หรือ�บริษัท�บางจาก�ศูนย์บริหารเง ิน�จ�ากัด�
(“BCTC")�ในวงเงินการให้ความช่วยเหลือทางการเง ินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�และวงเงินการรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน�10,000�ล้านบาท�ภายในระยะเวลา�5�ปี�นับแต่ว ันที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้น�มีมติอนุมติักรอบวงเงินเพื�อเข้าท�ารายการ�
ในรูปแบบของเงินกู้ระยะสั �นอายุไม่เกิน�1�ปี�ประเภทไม่ผูกพ ันและไม่มีหลักประกัน�โดย�1)�ในกรณีที�บริษัทฯ�เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน�อัตราดอกเบี�ยที�ได้รบั�จะต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนของผู้ให้กู้�ณ�ขณะท�ารายการ�และ�2)�ในกรณีท ี�
บร ิษัทฯ�เป็นผู้ร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�อัตราดอกเบ ี�ยที�บริษัทฯ�จ่ายจะต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ�จะ
ได้รับจากสถาบันการเงินอื�น�ณ�ขณะท�ารายการ�โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันตามที�ก�าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.���/�����เรื�อง�หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที�เกี�ยวโยงกัน�และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�เร ื�อง�การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที�เกี�ยวโยงกัน�พ.ศ.������(รวมท ั�งที�ได้มีการแก้ไขเพ ิ�มเติม)�(“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”)�โดยม ีขนาด
รายการค�านวณจาก�(1)�มูลค่าของการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�รวมดอกเบี�ย�และ�(2)�
มูลค่าของการรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�รวมดอกเบี�ย�โดยมีขนาดรายการรวมกัน�((1)+(2))�
ไม่เกิน�16,000�ล้านบาท�คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ�59.43�ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัท
ฯ�ซึ�งเท่ากับ�28,619�ล้านบาท�ตามงบการเงินรวม�ณ�วนัที�����ธันวาคม�2565�

4.2 ประวติัการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงิน�

ตั �งแต่ปี�2563�ถึงปัจจุบัน�บริษัทฯ�ไม่ได้มธีุรกรรมการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันกับ�BCP�
และ/หร ือ�BCTC�
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4.3 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี�ย�และเงื�อนไขของการเข้าท�ารายการ�

4.3.1 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี�ย�

เนื�องด้วยเงื�อนไขระยะเวลาการเบิกใช้เง ินกู้�มีระยะเวลา�5�ปี�และความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในตลาด�ใน
ภาวะปัจจุบัน�ที�ท�าให้ต้นทุนทางการเงินที�ได้รับจากสถาบันการเงิน�และตลาดเงินมีความผันผวน�ส่งผลให ้การน�าต้นทุน
จากการกู้ยืมและผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ�ในปัจจุบัน�มาใช้เปรียบเทียบ�เพื�อก�าหนดอัตราดอกเบี�ยคงท ี��ที�
สมเหตุสมผล�และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ�ในระยะยาว�ดงันั �นบริษัทฯ�จึงเลือกใช้วิธีการก�าหนดดอกเบี�ยเงินกู้ยืมระหว่าง
กัน�ผ่านการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี�ยของรายการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงิน�กับ�(1)�อตัราดอกเบี�ยตลาด� (2)�
ต้นทุนทางการเงิน�และ�(3)�อัตราผลตอบแทนที�บริษัทฯ�คาดว่าจะได้รบั�หร ือจ่ายไป�ณ�ขณะท�ารายการ�โดยมีรายละเอียด�
หลักเกณฑ�์และเงื�อนไข�ดังนี��

• กรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�

อัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�จะต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนของบร ิษัทฯ�โดยต้นทุน
ทางการเงินของบริษัทฯ�มีความแตกต่างกันขึ�นอยู่กับแหล่งท ี�มาของเงินทุน�ดังนี��

แหล่งที�มา� แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�

กระแสเงินสดส่วนเกินที�ได้รบั
จากการประกอบธุรกิจ�

อัตราดอกเบี�ยของธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ต้องสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนที�ได้รบัจากการลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั �น�โดยเกิดจากเงิน

สดส่วนเกินของบรษิัทฯ�ที�อยู่ระหว่างการรอพจิารณาลงทุนในโครงการของบรษิัทฯ�จ่ายเงนิ

ปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ ้น�หรือจ่ายคืนเจ้าหนี� �ดังนั �นอัตราผลตอบแทนที�เหมาะสมในการ
เปรยีบเทียบ�จึงควรเป็น�อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากสูงสุดที�ได้รบั�โดยอตัราดอกเบี�ยดงักล่าว�จะ
อยู่ในรูปแบบคงที��ในลักษณะเดียวกันกับอัตราดอกเบี�ยเงินฝากที�ได้รับ�ซึ�งบริษัทฯ�จะ
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี�ยเงินฝากที�ได้รบัตามกรอบเวลาระยะเวลาเดียวกับที�จะให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงนิ�

กระแสเงินสดส่วนเกินที�ได้รบั
จากการกู้ยมืจากแหล่งเงินทุน
อื�น�

อัตราดอกเบี�ยของธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�จะต้องไม่ต��ากว่า

ดอกเบี�ยเงินกู้ที�บริษัทฯ�จ่าย�โดยอัตราดอกเบี�ย�จะอยู่ในรูปแบบคงที��หรือลอยตัวขึ�นอยู่

กับลักษณะของดอกเบี�ยเงินกู้ที�บรษิัทฯ�จ่าย�เพ ื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอัตรา

ดอกเบี�ย�ทั �งนี�เง ินให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ�นจากการจัดหาเงินทุนล่วงหน้า �และมี
กระแสเงินสดคงเหลือ�ก่อนที�จะใช้�เพื�อรองรบัการลงทุนในอนาคต�

บร ิษัทฯ�จะมีการติดตาม�และแยกกระแสเงินสดที�จ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ�ออกจากบัญชกีระแสเงินสด
ส่วนเกิน�นอกจากนี�รายรับของบริษ ัทฯ�อยู่ในรูปสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ�ดังนั�นการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ในรูปแบบเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ�บริษัทฯ�จะพิจารณาใช้ �
Foreign�Exchange�Rate�Swap�("FX�Swap”)�เพ ื�อปิดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน�
และน�าต้นทุน�FX�Swap�เข้าร่วมในการค�านวณผลตอบแทน�เข้าร่วมในการค�านวณผลตอบแทน�อย่างไรก็
ดี�ในปัจจุบนั�บริษัทฯ�ยังไม่ได้มีการรับหรือให้ความช่วยทางการเง ินในรูปสกุลเง ินตราต่างประเทศ��

ที�ปร ึกษาฯ�ได้พิจารณาว ัตถุประสงค์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล ้วว่าใชส้�าหรับการบริหารจัดการ
สภาพคล่องระยะสั �นภายในกลุ่มบร ิษัท�BCP�เท่านั �น�โดยพิจารณากระแสเงินสดส่วนเกินระยะสั�นของบริษัท
ฯ�ดังนั �น�ที�ปรึกษาฯ�จ ึงมิได้พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินอื�นๆ�เช่น�WACC�ซึ�งเป็นต้นทุนทาง
การเงินเฉลี�ยของบริษัทฯ�ซึ�งม ักใช้ในการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน�(Return�on�
Investment�Capital:�ROIC)�เพื�อดูว่าธุรกิจสามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนได้มากกว่าต้นทุนใน
การจัดหาเงินทุนมาหรือไม่�มากน้อยเพียงใด�
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• กรณีการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ลา้นบาท�

อัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�จะต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ�จะได้รับ
จากการกู้ยืมเงินผ่านจากสถาบันการเง ินอื�น�ในช่วงเวลาและบนเงื�อนไขส�าคัญเดียวกัน�โดยมีตัวอย่างการ
เปรียบเทียบรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ดงันี��

ที�ปร ึกษาฯ�จ ึงมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราดอกเบี�ยการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ดังกล่าวข้างต้น�มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบร ิษัทฯ�ทั �งในด้าน�(1)�อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของ
บริษัทฯ�ที�สูงขึ�นจากการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�และ�(2)�ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ�
ที�ต��าลงจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�รวมถึงแนวทางการค�านวณดอกเบี�ยที�แตกต่าง

กันระหว่างรายการให้�และรับความช่วย�ยังมีความเหมาะสม�เนื�องจากอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับรายการให้ความช่วยเหลือ
สภาพคล่องทางการเง ินระยะสั�น�ควรเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุนท ี�คล้ายคลึงกัน�ณ�ขณะท�ารายการ�
ซึ�งในที�นี��คือ�อ ัตราดอกเบี�ยเงินฝาก�ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ควร
เปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมที�มีเงื�อนไขคล้ายคลึงกันที�บริษัทฯ�ได้รับจากช่องทางอื�น�ซึ�งในที�นี�คือ�เงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน�ทั �งนี�ในการพิจารณาให้�และ/หรือ�ร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�ในแต่ละคร ั �ง�บริษัทฯ�จะให้
ความส�าคญักับความเพียงพอของกระแสเงินสดภายในกิจการก่อน�ดังนั �นหากบริษัทฯ�มีความจ�าเป็นต้องใช้กระแสเงินสด
ส่วนเกินดังกล่าว�ในอนาคต�บร ิษัทฯ�อาจพิจารณาปฏิเสธการเข้าท�ารายการให้ความช่วยเหลือทางการเง ิน�

4.3.2 ความเหมาะสมของเงื�อนไขการกู้ยืม�

ที�ปร ึกษาฯ�ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของเงื�อนไขการเข้าท�ารายการ�โดยพิจารณารายการใหแ้ละรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�10,000.00�ล้านบาท�ซึ�งมีเงื�อนไขที�ส�าคัญ�และที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นในเงื�อนไขต่าง�ๆ�ดังนี��

เงื�อนไข� ความคิดเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

ประเภท� เงินกู ้ระยะสั �น�ประเภทไม่ผูกพัน�และไม่มี
หลักประกนั�

เหมาะสม�เนื�องจากเป็นการออกตราสารหนี�ตามที�กฎหมายก�าหนด�

และเป็นเงื�อนไขใกล้เคียงกับหลักปฏิบัติในการกู้ยืมเงินระยะสั �นกับ
สถาบนัการเงนิของบรษิัทฯ�

สกุลเงนิกู้� เงนิบาท�หรอืสกุลเงนิอื�นตามแต่จะตกลงกนั� เหมาะสม�เนื�องจากเป็นการเพิ�มทางเลือกในการจัดหา�และลงทุนใน

แหล่งเงินทุนระยะสั �น� ได้หลากหลายสกุลเงินที�เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ�

การช�าระดอกเบี�ย� ช�าระดอกเบี�ยในวันท�าการของธนาคารว ัน
สุดท้ายของแต่ละไตรมาส�และ/หรือ�พร้อม
การช�าระเงนิต้นงวดสุดท้าย�

เหมาะสม�เนื�องจากเป็นเงื�อนไขการช�าระดอกเบี�ยตามปกติที�เกิดข ึ�น

ทั �วไปในตลาดตราสารหนี�ระยะสั �น�

รายการ�
รายการรับความ

ช่วยเหลือ�
สถาบนัการเงิน� บุคคลอื�น� บริษทัย่อย/ร่วม�

อตัราดอกเบี�ย� � � � �

จ�านวนเงนิกู้� เงื�อนไขเดียวกัน�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า�

สกุลเงนิ� เงื�อนไขเดียวกัน�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า�

ระยะเวลาการกู้ยมื� เงื�อนไขเดียวกัน�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า�

เงื�อนไขการช�าระเงนิต้นและดอกเบี�ย� เงื�อนไขเดียวกัน�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า�

ค่าธรรมเนียมในการช�าระเงินคนืก่อนก�าหนด� เงื�อนไขเดียวกัน�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า�

หลักทรพัย์ค��าประกนั� เงื�อนไขเดียวกัน�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า�

ค่าธรรมเนียมอื�น�ที�เกี�ยวข้อง� เงื�อนไขเดียวกัน�/�รายการรับความช่วยเหลือมเีงื�อนไขที�ดีกว่า�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��4�-�หน้า�4�

เงื�อนไข� ความคิดเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

ระยะเวลาเบิกเงนิกู้� ไม่เกิน���ปี� เหมาะสม�เนื�องจากเป็นการอนุม ัติกรอบระยะเวลาการให้และรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินกรอบภาพรวม�ซึ�งจะก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการประกอบธุรกิจในระยะยาว�และเป็นการบริหารต้นทุน
การกู้ย ืมในภาพรวม�อย่างไรก็ดีผู้บริหารจะเป็นผู ้พิจารณาการให้กู้ยมื
ในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุน�

ในขณะนั �น�
โดย�บร ิษัทฯ�จะให้และร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�ให้สอดคล้อง
ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ�ซึ�งจากข้อมูลในอดีต�พบว่า�บาง
ช่วงเวลาในปี�2565�บริษัทฯ�มีกระแสเงินสดส่วนเกินระยะเวลาไม่เกิน�
1�ปี�ในปัจจุบันเมื�อพิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ�ม ีความเป็นไปได้ต�� า
มากที�จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในปี� 2566�เกินกว่า�1�ปี�
เนื�องจากบรษิัทฯ�มแีผนการลงทุนประมาณ�39,000�ล้านบาทในปีนี��

ระยะเวลากู้ในแต่ละ
ครั �ง�

สูงส ุดไม่เกิน���ปี�ต่ออายุได้ครั �งละไม่เกิน���
ปี�ระยะเวลารวมกนัทั �งหมดไม่เกิน���ปี�

เหมาะสม�สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการเข้าท�ารายการ�ที�มุ่งเน้น

การบริหารสภาพคล่องระยะสั �น�โดยเป็นการสร้างโอกาสในการร ับ
ผลตอบแทนที�มากขึ�น�ส�าหรบักรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ�
และสร้างโอกาสในการจ ัดหาแหล่งเ งินทุนระยะส ั�นที�มีต้นทุนต��าลง�
ส�าหรบักรณีการร ับความช่วยเหลือทางการเงนิ�

จ�านวนเงนิกู้� ไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�หรือเทียบเท่า�ณ�
ขณะใดขณะหนึ�ง�(Revolving�Basis)�

เหมาะสม�เนื�องจากบริษัทฯ�มีสภาพคล่องที�เพียงพอ�โดยวงเงินกู้

ทั�งหมด�คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ�39.6�ของหนี�ส ินที�มีภาระดอกเบี�ยรวม�
กอปรกับผู ้บรหิาร�จะเป็นผู้พจิารณาการให้และรบัความช่วยเหลือทาง

การเงินในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้
เงินทุนขณะนั �น�กอปรกับธุรกรรมดังกล่าว� ไม่ได้ม ีลักษณะเป็นข้อ
ผูกมดัให้ต้องให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�
BCTC�ในกรณีที��BCPG�ไม่ได้มีกระแสเงินสดคงเหลือ�ในช่วงเวลาที��
BCP�และ/หรอื�BCTC�ต้องการ�ก็ไม่จ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่�BCP�และ/หรอื�BCTC�

อั ต ร า ด อ ก เ บี� ย�

(ร า ย กา ร ให้ค ว า ม
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเงนิ)�

อัตราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�

Market�Rate:�MMR**)�ตามสกุลเงินกู้�และ
ระยะเวลาการกู้ที� ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน�
การเงินในขณะนั �น�ๆ�หักด้วยส่วนลด�(ไม่
ต��ากว่าต้นทุนของบรษิัทฯ*)�

รายละเอียดตามข้อ�4.3.1�

อั ต ร า ด อ ก เ บี� ย��
(ร า ย กา รร ับ ค ว าม
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเงนิ)�

อัตราดอกเบี�ยตามภาวะตลาดเงิน�(Money�
Market�Rate:�MMR**)�ตามสกุลเงินกู้�และ
ระยะเวลาการกู้ที� ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน�
การเงนิในขณะนั �น�ๆ�หกัด้วยส่วนลด�(ไม่สูง

กว่าอัตราที�ผ ู ้กู้จะได้รับจากสถาบันการเงิน
อื�น)�

รายละเอียดตามข้อ�4.3.1�

ค่าธร รมเ นียมกา ร
ช�าระคืนเงินต้นก่อน
ก�าหนด�

-�ไม่ม�ี-� เหมาะสม�เนื�องจาก�BCPG�ได้เข้าร่วมธุรกรรม�ทั�งในฐานะผู ้ให้และ

รับความช่วยเหลือทางการเงิน �จึงมีโอกาสได้ประโยชน์ในกรณีที��
BCPG�เป็นผู้ร ับความช่วยเหลือทางการเง ิน�กอปรกับระยะเวลาการ
กู้ยืม�มีระยะสั �นต��ากว่า�1�ปี�ที� มีว ัตถุประสงค์ใกล้ เคียงกับวงเงิน
ประเภท�OD�ที�ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการช�าระคืนเงินต้นก่อน

ก�าหนด�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��4�-�หน้า�5�

เงื�อนไข� ความคิดเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

การเข้าท�าสญัญา� ไม่มีการท�าส ัญญากู้ย ืมและให้กู้ยืมวงเงิน�
10,000�ล้านบาท�แต่จะมีการท�าสัญญาเงิน
กู้ย ืมระยะ สั �น�ภายใต้กร อบ ที� กฎหมาย
ก�าหนด�เพื�อเป็นหลักฐานประกอบการกู้ยมื
และให้กู้ยมืเงนิในแต่ละครั �ง�

เหมาะสม� เนื�องจากผู้บริหารสามารถพิจารณาเงื�อนไขการกู้ยืมและ

การให้กู้ยืม�ส�าหรับการกู้ยืมและการให้กู้ยืม�แต่ละคร ั �งได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์�

หมายเหตุ:�*ต้นทุนของบร ิษัทฯ�ในกรณีของเงินที�ให้กู้มาจากเงนิสดคงเหลือ�จะเปรียบเทียบกับดอกเบี�ยเง ินฝากที�ได้รบัสูงสุด�ในกรณีเงินมาจากเงินสดจาก
การจัดหาเงนิทุนล่วงหน้า�เพื�อรองรับการลงทุนในอนาคต�จะต้องไม่ต��ากว่าดอกเบี�ยเงนิกู้ที�บริษัทฯ�จ่าย �บวกด้วยค่าใช้จ่ายอื�น�ๆ�ที�เกี�ยวข้อง�
อาทิ�FX�Swap�
**MMR�คืออัตราดอกเบ ี�ยระยะสั �น�ที�ธนาคารพาณิชย์�เสนอให้กับบริษัทฯ�ส�าหรับการกู้ย ืมเง ินระยะส ั�นผ่านการออกตั �ว� P/N�ซึ�งการก�าหนด�
MMR�ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก�อัตราดอกเบี�ยพนัธบัตรรฐับาล�หรืออัตราดอกเบี�ยนโยบาย�บวกด้วยส่วนต่างชดเชยความเสี�ยงระหว่างตราสารหนี�

ภาคเอกชนกบัพันธบตัรรฐับาล�

ที�ปรึกษาฯ�มีความเห็นว่าเงื�อนไขของการให้และรับความช่วยเหลือทางการเง ินในภาพรวมเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ�และมีความสมเหตุสมผล�โดยการเข้าท�ารายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินในคร ั�งนี��จะช่วยเพิ�ม
ทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดระยะสั�นของบริษัทฯ�ทั �งในด้านการจ ัดหาแหล่งเงินทุนและการเลือก
พิจารณาลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง�กอปรกับรายการดังกล่าว�ยังมิได้เป็นข้อผูกมัดให้บริษัทฯ�ต้องด�าเนินการให้และ
รับความช่วยเหลือทางการเงินในทันที�แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ�จะเป็นผู้พิจารณาการให้กู้ยืมในแต่ละคร ั �ง�โดยขึ�นกับ
สภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ�ในขณะนั �น�

4.4 ผลกระทบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ�

จากผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ�ซึ�งเป็นไปตามงบการเงินของบริษัทฯ�ประจ�าปี�2563�–�
2565�ซึ�ง�ตรวจสอบ�โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท�เคพีเอ็มจี�ภูมิไชย�สอบบัญชี�จ�ากัด�สามารถสรุปได�้ดังนี��

รายการ�(หน่วย:�ล้านบาท)� 2563� 2564� 2565�

งบก�าไรขาดทุน� � � �

รายได้จากการด�าเนินธุรกิจ� 4,231� 4,669� 5,405�

รายได้อื�น� 29� 72� 153�

รวมรายได�้ 4,476� 4,741� 7,589�

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย� 1,436� 1,608� 1,978�

ต้นทุนทางการเงนิ� 820� 895� 882�

ส่วนแบ่งก�าไรของบรษิัทร่วมที�ใช้วธิีส่วนได้เสยี� 270� 600� 130�

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้� 33� 64� 577�

ก�าไรสุทธิ� 1,912� 2,011� 2,632�

งบแสดงฐานะทางการเงิน� � � �

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด� 11,138� 11,228� 20,333�

สนิทรพัย์หมุนเวียน� 12,493� 13,933� 22,878�

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน� 38,727� 44,788� 33,282�

สินทรพัยร์วม� 51,220� 58,721� 56,160�

หนิ�สนิหมุนเวยีน� 4,046� 4,678� 3,462�

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน� 24,625� 26,815� 23,422�

หนี�สินรวม� 28,671� 31,493� 26,884�

ส่วนของผู้ถือหุ้น� 22,549� 27,228� 29,276�

งบกระแสเงินสด� � � �

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม�ด�าเนินงาน� 3,079� 2,426� 3,035�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��4�-�หน้า�6�

รายการ�(หน่วย:�ล้านบาท)� 2563� 2564� 2565�

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม�การลงทุน� (5,309)� (4,116)� 12,290

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม�จดัหาเงนิ� 12,068� 1,622� (6,223)

เงินสด�ณ�สิ�นงวด� 11,138� 11,228� 20,333

อตัราส่วนทางการเงิน� � � �

อตัราส่วนสภาพคล่อง�(เท่า)� 3.1� 3.0� 6.6

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉล ี�ย�(วนั)� 75.8� 135.2� 134.3

หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย/ส่วนของผูถ้ือหุ้น�(เท่า)� 1.2� 1.1� 0.9

หนี�สนิรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น�(เท่า)� 1.3� 1.1� 0.9
ที�มา:�ข้อมูลจากแบบรายงาน�One�Report�ของบริษัทฯ�ปี�2564�และงบการเงนิของบริษัทฯ�ปี�2563�-�2565�

ณ�วันที��31�ธันวาคม�2563�–�2565�บริษัทฯ�มีอัตราส่วนสภาพคล่อง� เท่ากับ�3.1�เท่า�3.0�เท่า�และ�6.6�เท่า�
ตามล�าดับ�ในปี�2565�อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ�ปรับเพิ�ม�3.6�เท่า�โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของเงินสด
และรายการเท ียบเท่าเงินสด�จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�มหีนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น �เท่ากับ�1.2�เท่า�1.1�เท่า�และ�0.9�
เท่า�ตามล�าดบั�ในปี�2565�หนี�ส ินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ปรับลดลง�0.2�เท่า�โดยมีสาเหตุหลัก
จากลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน�

จากข้อมูลอัตราส่วนสภาพคล่อง�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2565�และอัตราส่วนหนี�ส ินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นของปี�2563�–�2565�ที�ปรึกษาฯ�มีความเห็นว่า�ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินในอดีตของบร ิษัทฯ�แสดง

ให้เห็นว่าบริษัทฯ�มีการบริหารสภาพคล่องที�ดี�โดยมีอัตราส่วนโครงสร้างหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น�ที�
แข็งแกร่ง�อีกทั�ง�ณ�วนัที��31�ธันวาคม�2565�บริษัทฯ�ยังมีอัตราส่วนสภาพคล่องที�สูง�รวมถึงรายการดังกล่าว�ยังมิได้เป็น
ข้อผูกมัดให้บริษัทฯ�ต้องด�าเนินการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินในทันที�แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ�จะเป็นผู้
พิจารณาการให้กู้ยืมในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ�ในขณะนั �น�ดังนั�น
การเข้าท�าธุรกรรมการร ับและให ้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว�อาจไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงิน
ของบร ิษัทฯ��

4.5 ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของ�BCP�

จากผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของ�BCP�ซึ�งเป็นไปตามงบการเงินของบริษัทฯ�ประจ�าปี�2563�–�
2565�ซึ�ง�ตรวจสอบ�โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท�เคพีเอ็มจี�ภูมิไชย�สอบบัญชี�จ�ากัด�สามารถสรุปได�้ดังนี��

รายการ�(หน่วย:�ล้านบาท)� 2563� 2564� 2565�

งบก�าไรขาดทุน� � � �

รายได้จากการด�าเนินธุรกิจ� 136,450� 199,417� 312,202�

รายได้อื�น� 533� 1,279� 1,855�

รวมรายได�้ 136,983� 200,696� 314,056�

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย� 141,621� 186,045� 283,894�

ต้นทุนทางการเงนิ� 1,969� 2,540� 3,977�

ส่วนแบ่งก�าไรของบรษิัทร่วมที�ใช้วธิีส่วนได้เสยี� (592)� 1,042� 188�

ค่าใช้จ่าย�(เงนิคนื)�ภาษีเงินได�้ (1,589)� 4,263� 12,852�

ก�าไรสุทธิ� (5,770)� 9,845� 15,152�

งบแสดงฐานะทางการเงิน� � � �

สนิทรพัย์หมุนเวียน� 47,296� 69,372� 111,349�

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน� 101,027� 132,413� 130,995�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��4�-�หน้า�7�

รายการ�(หน่วย:�ล้านบาท)� 2563� 2564� 2565�

สินทรพัยร์วม� 148,323� 201,785� 242,344

หนิ�สนิหมุนเวยีน� 25,502� 34,105� 47,852

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน� 64,504� 98,121� 111,114

หนี�สินรวม� 90,006� 132,226� 158,966

ส่วนของผู้ถือหุ้น� 148,323� 201,785� 242,344

งบกระแสเงินสด� � � �

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม�ด�าเนินงาน� 6,340� 16,980� 19,443

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม�การลงทุน� (6,353)� (5,840)� (962)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม�จดัหาเงนิ� 14,567� (1,019)� (5,146)

เงินสด�ณ�สิ�นงวด� 21,651� 32,022� 45,932

อตัราส่วนทางการเงิน� � � �

อตัราส่วนสภาพคล่อง�(เท่า)� 1.85� 2.03� 2.33

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็�(เท่า)� 1.10� 1.40� 1.45
ที�มา:�ข้อมูลจากแบบรายงาน�One�Report�ของ�BCP�ปี�2564�และงบการเงนิของ�BCP�ปี�2563�-�2565�

รายได้จากการขายสินค่าและให้บริการ�

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการของ�BCP�เท่ากับ�136,450�ล้านบาท�199,417�ล้านบาท�และ�312,202�
ล้านบาท�ส�าหร ับปีสิ�นสุดวันท ี��31�ธันวาคม�2563�–�2565�ตามล�าดับ�โดยรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการของ�
BCP�มาจากธุุรกิจขายน���ามนัและธุุรกิจเสริม�เป็นส�าคัญ�ในปี�2564�รายได้จากการขายและให้บริการของ�BCP�ปรับ

เพ ิ�มขึ�น�62,967�ล้านบาท�หร ือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�46.2�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของ
รายได้จาก�OKEA�ทั �งนี�หากไม่นับรวมรายได้จากการขายของ�OKEA�กลุ่มบริษัทฯ�มีรายได้เพิ�มขึ�นจากธุรกิจที�เกี�ยวข้อง
กับน��าม ัน�โดยในส่วนของบริษัทฯ�ปรับเพ ิ�มขึ�นจากราคาขายเฉลั �ยต่อหน่วยเพิ�มขึ�นร้อยละ�32�จากปีก่อนหน้า�จากราคา
น��ามันดิบปรับตัวสูงขึ�นตามการฟื�นตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุปสงค์น��ามัน�หลังจากม ีความคืบหน้าในการฉีด
วัคซีน�COVID-19�ทั �วโลก�อีกท ั�งปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น��ามันรวมของบริษัทฯ�เพิ�มขึ�นร้อยละ�4�เมื�อเท ียบกับปี
ก่อนหน้า �โดยหลักมาจากการส่งออกน�� ามันเตาก�ามะถันต��า�และ�UCO�นอกจากนี��BCPT�มีรายได้จากการขายเพิ�มขึ�น�
โดยหลักมาจากราคาขายเฉลี�ยต่อหน่วยและปร ิมาณการจ�าหน่ายกับบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัทฯ�ปรับเพิ�มขึ�น�ขณะที�ในปี�
2565�นอกกลุ่มบริษัทฯ�ปรับเพิ�มขึ�น�ขณะที�ในปี�2565�รายได ้จากการขายและให้บริการของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�น�112,785�
ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพ ิ�มขึ�นรอ้ยละ�56.6�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจน��ามันเป็น
หลัก�จากการที�ราคาขายเฉลี�ยต่อหน่วยเพิ�มขึ�นตามราคาน��าม ันดิบและราคาน��าม ันส�าเร็จรูปท ี�ปรับเพิ�มขึ�นตามภาวะ
ตลาดโลก�รวมถึงปริมาณการจ�าหน่ายเพิ�มขึ�น�อีกทั �งกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติได้ร ับปัจจัยบวกจากราคาขายเฉลี�ย
น��ามันและก๊าซธรรมชาติเหลวปรบัเพิ�มขึ�นร้อยละ�51�จากปีก่อนหน้า�

ก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิ�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�ม ีก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิส�าหร ับปีที�เป็นของบริษัทใหญ่�จ�านวน�(6,697)�ล้านบาท�

7,624�ล้านบาท�และ�12,575�ล้านบาท�หรือคิดเป็นอัตราก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิเท่ากับร้อยละ�(5.1)�ร้อยละ�3.8�และร้อยละ�
4.80�ตามล�าดับ�ในปี�2564�ก�าไรสุทธ ิเพิ�มขึ�น�14,591�ล้านบาท�จากปีก่อนหน้า�โดยม ีสาเหตุหลักจากการปรับเพิ�มขึ�นของ
รายได้ที�เพิ�มขึ�นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ�COVID-19�ที�ดีขึ�นกว่าช่วงก่อนหน้า�ขณะที�ในปี�2565�ก�าไรสุทธิ
เพ ิ�มขึ�นจาก�7,624�ล้านบาท�ในปี�2564�เป็น�12,575�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�4,951�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการ
เพ ิ�มขึ�นร้อยละ�65.0�จากปีก่อนหน้า�เป็นผลจากรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจโรงกลั �นน��าม ันและการค้าน��ามัน�จาก
ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนท ี�ผลักดันให้ราคาน��ามันปรับสูงขึ�น�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��4�-�หน้า�8�

สินทรพัยร์วม�

ณ�ว ันที�����ธันวาคม�2563�-�2565�สินทรัพย์รวมของ�BCP�เท่ากับ�148,323�ล้านบาท�201,785�ล้านบาท�และ�
242,344�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยสินทร ัพย์รวมของ�BCP�โดยหลักประกอบด้วย�ที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์�เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด�และสินค้าคงเหลือ�

สินทรัพย์รวมของ�BCP�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากบั�53,463�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�
36.0�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นของ�(�)�เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสด�จากการเพิ�มขึ�นจากส่วนของ�
OKEA�7,680�ล้านบาท�และ�(2)�ที�ดิน�อาคาร�และอุปกรณ์�จาก�OKEA�และการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างงวด�อาทิ�การ
ซ่อมบ�ารุงโรงกลั �นตามวาระ�การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น�และการลงทุนขยายก�าลัง
การผลิตเอทานอล�เป็นต้น�ขณะที�ในปี�2565�สินทรัพย์รวมของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�น�40,599�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการ
เพ ิ�มขึ�นร้อยละ�20.1�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นขอ ง�(1)�สินค้าคงเหลือ�จากปริมาณน��ามันดิบและน��ามัน
ส�าเร็จรูปเพิ�มขึ�น�และต้นทุนเฉลี�ย�ต่อหน่วยของน��ามันดิบและน��ามันส�าเร็จรูปปรบัเพิ�มขึ�น�และ�(2)�ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�
หมุนเวียนอื�น�จากปร ิมาณการจ�าหน่ายและราคาขายเฉลี�ยผลิตภัณฑ์น��ามันส�าเร็จรูปปรับเพิ�มขึ�น�และการเพิ�มปริมาณการ
รับรู ้รายได้ค้างรับ�

หนี�สินรวม�

ณ�วันที�����ธ ันวาคม�2563�-�2565�หนี�สินรวมของ�BCP�เท่ากับ�64,504�ล้านบาท�98,121�ล้านบาท�และ�
111,114�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยหนี�สินรวมหลักของ�BCP�ประกอบด้วย�เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน�หุ้นกู้�และเจ้าหนี�

การค้า�

หนี�ส ินรวมของ�BCP�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากับ�42,220�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�46.9�
จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นของของเง ินกู้ยืมระยะยาว�และหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท�BCP�เพื�อใช้ในการขยายธุรกิจ�
ขณะที�ในปี�2565�หนี�ส ินรวมของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�นต่อเนื�องอีก�26,740�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�20.2�
จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นของ�(1)�เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น�จากปริมาณการซื�อน��าม ันดิบและ
ผลิตภัณฑ์น��ามนัส�าเร็จรูปเพิ�มขึ�น�และราคาซื�อเฉลี�ยปรับเพิ�มขึ�น�และ� (2)�ประมาณการหนี�ส ินส�าหรับต้นทุนในการรื�อถอน�
จากการเข้าลงทุนเพิ�มในสัดส่วนทรพัยากรของ�OKEA�(Ivar�Aasen,�Brage�และ�Nova)�

ที�ปร ึกษาฯ�มีความเห ็นว่า�ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินในอดีตของ�BCP�แสดงให ้เห็นว่า�BCP�มผีล
การด�าเนินงานที�แข็งแกร่ง�และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื�อง�รวมถึง�BCP�ยังมี
การบริหารสภาพคล่องท ี�ดี�โดย�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2565�บริษัทฯ�ย ังมีอ ัตราส่วนสภาพคล่องที�สูง�กอปรกับมูลค่า
สินทรัพย์�หนี�สิน�และส่วนของผู้ถือหุ้นของ�BCP�ยังมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ารายการให ้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน�

4.6 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�

4.6.1 ข้อดีของการเข้าท�ารายการ�

• เป็นการเพิ�มโอกาสการลงทุนที�ใหอ้ัตราผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน�
เนื�องจากแหลง่เงินทุนของบริษัทฯ�ในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก�่BCP�และ/หรือ�BCTC�นั�น�เป็น
กระแสเงินสดที�ไดร้ับจากการด�าเนินงาน�และ/หรือ�แหล่งเงินทุนอื�นใดจากการบริหารกระแสเงินสดของ
บร ิษัทฯ�ดังนั�น�การให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�ดว้ยอัตราดอกเบี�ยที�สูงกว ่า
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ�จะสามารถสรา้ง�ผลตอบแทนที�คุม้ค่าให้กับบริษัทฯ�(ผูถ้ือหุน้สามารถศึกษา
ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี�ยเงิน�กู้ยืมไดท้ี�หัวขอ้�4.3.1)�

• เป็นการเพิ�มความยืดหยุ่น�ในการบริหารสภาพคลอ่งแก่บริษัทฯ�
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การให้หร ือรับความช่วยเหลือระหว่างกันในกลุ่มบริษัท�BCP�และ/หรือ�BCTC�เป็นการเพิ�มช่องทางในการ
จัดหาแหล่งเง ินทุนระยะสั �น�ด้วยต้นทุนที�เหมาะสม�และสร้างความยืดหยุ่นในการจ ัดการและบริหารสภาพ
คล่องแก่บร ิษัทฯ�ทั �งในด้านสภาพคล่องส่วนเกิน�และการขาดแคลนสภาพคล่อง�อีกทั �ง�ยังเป็นการบริหาร
ตน้ทุนทางการเงินและใชศ้ักยภาพของบร ิษัทฯ�ในการหาแหล่งเงินทุนที�มีต้นทุนต��า�เพื�อใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ในยามฉุกเฉินใหก้ับบร ิษัทฯ�

4.6.2 ข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�

• อาจเสียโอกาสในการน�าไปลงทุนในสินทรัพย์ที�ให้ผลตอบแทนสูงกว่า�
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในครั �งนี��มีการก�าหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน�
10,000�ล้านบาท�ภายในระยะเวลา�5�ปี�โดยการกู้ยืมแต่ละครั �งไม่เกิน�1�ปี�ซึ�งอาจท�าให้บริษัทฯ�เสยีโอกาส
ในการลงทุนท ี�อาจมีผลตอบแทนที�ดีกว่าในช่วงเวลาดังกล่าว�อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ�จะเป็นผู้
พิจารณาการให้กู้ย ืมในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ�
ในขณะนั �น�

• อัตราส่วนสภาพคลอ่งของบริษัทฯ�อาจอยู่ในระดับต��าขณะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน�
วงเงินการในความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเว ียนจ�านวนไม่เกิน�10,000�ล้านบาท�ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ�จะเป็นผู้พิจารณาการให้กู้ย ืมในแต่ละครั �ง�โดยขึ�นกับสภาพคล่องและความจ�าเป็นในการใช้
เงินทุนของบริษัทฯ�ในขณะนั �น�

4.7 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที� เกี�ยวโยงกัน เมื�อเทียบกับการท�ารายการก ับ

บุคคลภายนอก�

4.7.1 ข้อดีของการเข้าท�ารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั�

• ความคล่องตัวในการเจรจาประสานงาน�
เนื�องจาก�BCP�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบร ิษัทฯ�และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน�การติดต่อประสานงาน
ต่าง�ๆ�ระหว่างกันจึงมีความคล่องตัวกว่าการเจรจากับบุคคลภายนอก�บร ิษัทฯ�จึงสามารถติดตามการช�าระ
คืนเงินกู้ยืม�และสอบถามข้อมูลที�จ�าเป็นเกี�ยวกับสถานะทางการเงิน�และความสามารถในการช�าระหนี�ได้
สะดวกกว่าการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�ขณะที�ในด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�จาก�BCP�
ซึ�งมีฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่�อาจด�าเนินการอนุมัติเง ินกู้ยืมได้รวดเร็วกว่าการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�
เนื�องจาก�BCP�มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ�ดีกว่าบุคคลภายนอก�จึงลดระยะเวลาการ
ตรวจสอบข้อมูลลง�

• ความยืดหยุ่นในการก�าหนดเงื�อนไขของการกู้ยืม�
การท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันยังช่วยให ้บริษัทฯ�สามารถเจรจาต่อรองเงื�อนไขของการกู้ยืม�เช่น�
การก�าหนดวันช�าระคืน�หรือการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมก่อนก�าหนด�ในกรณีที�บริษัทฯ�มีความจ�าเป็นต้องใช้
เง ิน�เป็นต้น�ซึ�งท�าให้บร ิษัทฯ�มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่อง�และยังได้ประโยชน์จากอัตรา
ผลตอบแทนที�ส ูงกว่าการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�ขณะเดียวกันในด้านการรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน�การม ีความยืดหยุ่นในด้านการก�าหนด�เงื�อนไขยังช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ�ผ่านการ
คืนเงินต้นก่อนก�าหนดในกรณีที�บริษัทฯ�ม ีกระแสเงินสดเพ ียงพอ�และยังได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี�ยจ่าย�
ที�ต��ากว่าต้นทุนดอกเบี�ยจากแหล่งเงินกู้อื�น�

4.7.2 ข้อดอ้ยของการเข้าท�ารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั�

• มีค่าใช้จ่ายจากการเข้าท�ารายการเพิ�มมากขึ�น�
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เนื�องจากรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก�BCP�และ/หรือ�BCTC�ในคร ั�งนี�เข้าข่ายเป็น
รายการที�เกี�ยวโยงกันขนาดใหญ่�ท�าให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ตามประกาศรายการท ี�เกี�ยวโยงกันในการเสนอต่อที�
ประชุมผู้ถือหุ้น�เพื�อพ ิจารณาอนุม ัติการเข้าท�ารายการ�ส่งผลให้บริษัทฯ�อาจมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
เพิ�มขึ�น�รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที�ปร ึกษาทางการเงินอิสระ�เพื�อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น�อย่างไรก็ตาม�
การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ท ี�เกี�ยวข้อง�และการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์�และผู้ถือหุ้น�
เป็นส่วนหนึ�งของการก�ากับดูแลกิจการที�ดี�ซึ�งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ�

4.8 ความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�

4.8.1 ความเสี�ยงก่อนเขา้ท�าธุรกรรม�

• ความเสี�ยงจากการที�ผู้ถือหุน้ไม่อนุมัติเข้าท�ารายการ�
เนื�องจากขนาดของธุรกรรมซึ�งเขา้ขา่ยเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน�บริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องจัดให้
มีการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ�เพื�อขออนุม ัติการการเข้าท�าธุรกรรม�โดยต้องไดร้ับคะแนนเสียงจากที�
ประชุมผูถ้ือหุ้น�ไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุน้ที�มาประชุมและม ีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน�โดยไมน่ับส่วนของผู้ถือหุน้ที�มีสว่นไดเ้สีย�อาจมีความเสี�ยงหากไม่ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผูถ้ือ
หุน้�บริษัทฯ�จะไม่สามารถเขา้ท�าธุรกรรมได้�

4.8.2 ความเสี�ยงหลงัเขา้ท�าธุรกรรม�

• ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องระยะสั�น�
แม้ว่าบริษัทฯ�จะมีอ ัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระด ับที�ดี�โดย�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2565�เท่ากับ�6.6�เท่า�

อย่างไรก็ดีเมื�อเทียบวงเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ในวงเงินแบบหมุนเวียนจ�านวนไม่เกิน�
10,000�ล้านบาท�กับมูลค่าสินทร ัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2565�ที�เท่ากับ�22,878�
ล้านบาท�บร ิษัทฯ�อาจจะมีความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องระหว่างที�บริษัทฯ�หากได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่�BCP�และ/หรือ�BCTC�อย่างไรก็ดสี�าหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่�
BCP�และ/หร ือ�BCTC�นั�น�ผู้บริหารจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของบร ิษัทฯ�และความจ�าเป็นในการ ใช้
เงินทุน�และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานในขณะนั �น�โดยจะน�าเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร�
เพื�อพิจารณาอนุมัติก่อนท�าสัญญาให ้กู้ยืมเงิน�เพื�อให้เชื�อมั �นได้ว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ดังกล่าว�จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ�และหากกระแสเงินสดในช่วงเวลาดังกล่าวมีไม่
เพ ียงพอ�ก็จะพิจารณาไม่อนุมัติการใหช่้วยเหลือทางการเงินด ังกล่าวได้�เช่น�ในปี�2566�ซึ�งบริษัทฯ�มี
แผนการลงทุนประมาณ���,000�ล้านบาท�

• ความเสี�ยงจากการผิดนัดช�าระหนี��
แม้ว่า�BCP�จะมีผลการด�าเนินงานที�แข็งแกร่ง�และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื�อง�อย่างไรก็ดีจากความเสี�ยงเฉพาะของ�BCP�ทั �งในด้านความผันผวนของราคาน��ามันและ
วตัถุดิบที�ใช้ในการผลิต�ความเสี�ยงจากเศรษฐกิจโลกที�ตกต��า�และอุปสงค์ที�ปรับตัวลดลง�ความเสี�ยงจากการ
เปลี�ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงาน�และความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของ�BCP�อาจ
กดดนัให้�BCP�ขาดแคลนสภาพคล่องระยะสั �น�อาจมีความเสี�ยงจากการผิดนัดช�าระหนี�ของ�BCP�อย่างไรก็
ดีเนื�องด้วย�BCP�เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที�มีขนาดสินทรัพย์�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2565�เท่ากับ�242,344�
ล้านบาท�ที�สามารถสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานที�เป็นบวกต่อเนื�อง�และได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื�อถือจาก�TRIS�Rating�ที�ระดับ�A�อาจส่งผลให้ความเสี�ยงในการผิดนัดช�าระหนี�ต��า�

• ความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขทางการเงิน�(Financial�Covenant)�ของวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน�และตรา

สารหนี�ที�ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุน�
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เนื�องจาก�BCPG�มีการจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ�ผ่านการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน�และ
การออกและเสนอขายตราสารหนี� ให้กับนักลงทุน�ซึ�งวงเงินกู้ยืมและตราสารหนี�ดังกล่าว�มีการก�าหนด
เงื�อนไขทางการเงิน�(Financial�Covenant)�ให้บริษัทฯ�ต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน�ดังนี��

อัตราส่วนทางการเงิน� เงื�อนไข�

ณ�วนัที��31�ธนัวาคม�2565�

ก่อนท�าธุรกรรม�
หลงัให้ความ

ช่วยเหลือ1�

หลังรบัความ

ช่วยเหลือ1�

อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุน � ไม่เกิน�3.00�เท่า� 0.92� 0.83� 1.41

อตัราความสามารถในการช�าระหนี� � ไม่ต��ากว่า��.���เท่า� 2.66� 2.90� 2.14
หมายเหตุ:�1อตัราส่วนทางการเงนิภายหลงัการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงนิค�านวนจาก�อตัราส่วนทางการเงนิที�ค�านวณจากงบ
การเงนิปี�2565�ปรับปรุงด้วยการให้�และ/หรือ�รบัความช่วยเหลือแบบเต็มวงเงนิ�

ทั �งนี�ภายหลังจากการเข้าท�ารายการให้และร ับความช่วยเหลือทางการเงิน�โดยอ้างอิงการค�านวนจากงบ
การเงินของบริษัทฯ�ส�าหรับปี�2565�พบว่า�บริษัทฯ�มีศักยภาพเพียงพอ�ในการให้และรับความช่วยเหลือ
ทางการเง ินแบบเต็มวงเงิน�โดยที�ยังไม่ผิดเงื�อนไขทางการเงินที�ระบุในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน�
และในตราสารหนี��อย่างไรก็ดีเนื�องด้วยเงื�อนไขการเข้าท�ารายการ�ได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาการให้�และ /
หร ือ�รับความช่วยเหลือทางการเงินไว้ท ี��5�ปี�ดังนั �นหากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ�มีการเปลี�ยนแปลง
ในอนาคต�บริษัทฯ�อาจมีความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขทางการเงิน�จากภาระหนี�ที�อาจเพิ�มขึ�น�และ /หรือ
สภาพคล่องที�ลดลง�จากการให้และรบัความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว�ทั �งนี� ก่อนการอนุมติัการให้�และ/
หรือ�รับความช่วยเหลือทางการเงิน�ผู้บร ิหารจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ�และความจ�าเป็นใน
การใช้เงินทุน�และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานในขณะนั�น�โดยแจ้งต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร�
เพ ื�อรับทราบถึงสัญญาให้กู้ยืมเง ิน�เพื�อให ้เชื�อมั �นได้ว ่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ดังกล่าว�จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการด�ารงเงื�อนไขทางการเงิน�ตามที�วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน�และ/หรือ�ตราสารหนี�ที�
เสนอให ้กับนักลงทุน�ก�าหนด�

• ความเสี�ยงจากการถูกควบคุมเงื�อนไขสัญญา�โดยผู้ถือหุ้นใหญ่�
เนื�องจาก�BCP�มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�ที�มีอ�านาจในการควบคุมกิจการบางส่วนผ่านการส่ง
ตัวแทนเข้ามาม ีส่วนร่วมในการบร ิหารงาน�และการตัดสินใจบางส่วนของบริษัทฯ�อาจมีความเสี�ยงที��BCPG�
อาจถูกควบคุมให้เข้าท�ารายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ที�ไม่ก่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทฯ�อย่างไรก็ดี�เนื�องด้วยการก�าหนดเงื�อนไขในการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินที�รัดกุม�ทั �งใน
ด้านอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรบัการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน�ที�ต้องไม่ต��ากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท
ฯ�และอัตราดอกเบี�ย�ส�าหรบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ที�ต้องไม่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี�ยที�บริษัทฯ�
ได้รับจากสถาบันการเงิน�รวมถึงการก�าหนดผู้พิจารณาการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละ
ครั �ง�ใหเ้ป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี�(“CFO”)�เป็นผู้พิจารณาวงเงินและเงื�อนไขการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน�ภายใต้กรอบเงื�อนไขที�น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น�โดยประเด็นพิจารณาให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน�ประกอบด้วย�

ประเดน็พิจารณา� กรณีให้ความช่วยเหลือ� กรณีรบัความช่วยเหลือ

วตัถุประสงค์การใช้เงิน� • BCP� แ ล ะ / ห รื อ � BCTC� มี
วัตถุประสงค์การใช้เงินที�ชดัเจน�และ
เ ป็นไปเพื�อการสนับสนุนสภาพ
คล่องระยะสั �นแก่�BCP�และ/หร ือ�
BCTC�เท่านั �น�

• บริษัทฯ�มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที�
ชัดเจน�และเป็นไปเพื�อการบริหาร
สภาพคล่องระยะสั �นของบริษัทฯ�

• สอดคล้องกับระยะเวลาการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน�
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• สอดคล้องกับระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน�

แหล่งที�มาของเงินทุน� รายละเอียดตามข้อ�3.7� ไม่ม �ี

ความเสี�ยงด้านเครดิต� • อันดับความน่าเชื�อถือของ�BCP�อยู่
ในระดับ�Investment�Grade�
(ปัจจุบันอันดับความน่าเชื�อถือของ�
BCP�โดย�TRIS�Rating�อยู่ที��A�โดย
ระด ับ�Investment�Grade�คือ�ตั �งแต่�
BBB-�ขึ�นไป)�

• อันดับความน่าเชื�อถือของ�BCP�ณ�
ขณะท�ารายการ�ไม่ต��ากว่าอ ันดับ
ความน่าเชื�อถือของบริษัทฯ�

• BCP�และ/หรือ�BCTC�ไม่อยู่ระหว่าง
การผิดนัดช�าระหนี�กับผู้ให้กู้รายใด�

ไม่ม �ี

อัตราดอกเบี�ย� รายละเอียดตามข้อ�4.3.1� รายละเอียดตามข้อ�4.3.1�

เงื�อนไขการกู้ยืม� รายละเอียดตามข้อ�4.3.2� รายละเอียดตามข้อ�4.3.2�

ทั �งนี�ภายหลังจากที�รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน�ผ่านประเด็นพิจารณาในทุกข้อ�CFO�จะ

ด�าเนินการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี�ย�และเงื�อนไขการให้หรือร ับความช่วยเหลือทางการเง ินกับทางเลือก
อื�น�และน�าเสนอข้อมูลตามประเด็นพิจารณา�ต่อคณะกรรมการบริหาร�หรือคณะกรรมการบริษัทฯ�เพื�อให้
กรรมการท ี�ไม่ได้มีส่วนได้เสียเกี�ยวเนื�องกับ�BCP�และ/หรือ�BCTC�อนุมัติการให้หรือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินก่อนการเข้าท�ารายการ� โดยภายหลังจากการเข้าท�ารายการแล้วเสร็จ�ให้ฝ่ายบริหาร�รายงานการ
เข้าท�ารายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามแนวปฏิบัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ�ต่อไป�
นอกจากนี� ฝ่ายบริหาร�จะติดตามความเสี�ยงด้านเครดิตต่อเนื� อง � โดยให้มีการน� าเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ�ในกรณีที�อันดับความน่าเชื�อถือของ�BCP�มีการเปลี�ยนแปลงในเชิงลบ�หร ือมีการผิด
นัดช�าระหนี�กับเจ้าหนี�รายใด�เพื�อพิจารณาแก้ไขต่อไป �ซึ�งกระบวนการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น�จะช่วยลด
ความเสี�ยงจากการเข้ามามีอ�านาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้��

4.9 สรุปความเห็นของที�ปรึกษาฯ�ต่อความสมเหตุสมผลของรายการ�

ที�ปร ึกษาฯ�ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการ�โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราดอกเบี�ยและ
เง ื�อนไขการเข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที�
เกี�ยวโยงเมื�อเทียบกับบุคคลภายนอก�ไปจนถึงความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�ทั �งนี�จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้น�ที�
ปร ึกษาฯ�ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�ม ีความเห็นว่า�การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับ�BCP�และ/หรือ�
BCTC�จะช่วยให้บร ิษัทฯ�มีทางเลือกในการบร ิหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพขึ�น� รวมถึงอัตรา
ดอกเบี�ย�ส�าหรับการเข้าท�ารายการยังอยู่ในอัตราที�เหมาะสม�ทั �งในแง่การลงทุนและการจัดหาเงินทุน�และเป็นประโยชน์

แก่บร ิษัทฯ�ที�ปรึกษาฯ�จึงมีความเห็นว่าการเข้าท�ารายการในครั �งนี�ม ีความสมเหตุสมผล�

�
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ส่วนที��5�:�สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

โปรดดูสรุปความเห ็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที��1�“บทสรุปของผู้บริหาร”�ของรายงานความเห็น
ของท ี�ปรึกษาฯ�ฉบบันี��

อนึ�ง�การเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันในคร ั �งนี�ของบริษัทฯ�ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกันฯ�ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ�สามารถพิจารณาข้อมูล�เหตุผลประกอบ�และความเห็นในประเด็นต่างๆ�ตามที�ท ี�ปรึกษาฯ�ได้น�าเสนอไว้ใน
รายงานความเห็นของที�ปรึกษาฯ�ฉบ ับนี���

บร ิษัท�สีลม�แอ๊ดไวเซอรี��จ�ากัด�ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ�ขอรับรองว่าได้พิจารณาและ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ�ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ�และได้ให้เหตุผลบนพื�นฐาน
ของความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเท ี�ยงธรรม�โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เป็นส�าคัญ�
�
�

ขอแสดงความนับถือ�
�
�
� � �
� � �

� � �
..........................................................� � ..........................................................

(นายพิทักษ์�กิตติอัครเสถียร)� � (นายพิทักษ์�กิตติอัครเสถียร)�
กรรมการผู้จดัการ� � ผู้ควบคุมการปฏิบติังาน�

บริษัท�สีลม�แอ๊ดไวเซอรี��จ�ากัด� � บริษัท�สีลม�แอ๊ดไวเซอรี��จ�ากัด�
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เอกสารแนบ�1�:�สรุปข้อมูลของบริษทั�บีซีพีจี�จ�ากดั�(มหาชน)�

�

1. ข้อมูลเบื�องต้น�

ชื�อบริษทั� :� บริษัท�บีซีพีจี�จ�ากัด�(มหาชน)�

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ� :� ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียน�รวมถึงลงทุน
ในบริษัทที�ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน�

เลขทะเบียนนิติบุคคล� :� 0107559000095�

ที�ตั �งบริษทั� :� อาคาร�เอ็ม�ทาวเวอร์ �ชั �น�12�เลขที��2098�ถนนสุขุมวิท�แขวงบางจาก�เขต
พระโขนง�กทม.�10260�

ทุนจดทะเบียน� :� 16,508,500,000.00�บาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน�3,301,700,000�หุ้น�
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�5.00�บาท�(ณ�วนัที��20�กุมภาพันธ์�2566)�

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว� :� 14,538,697,705.00�บาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน�2,907,739,541�หุ้น�
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�5.00�บาท�(ณ�วนัที��20�กุมภาพันธ์�2566)�

2. ประวติัความเป็นมา�

บร ิษัท�บีซ ีพีจ ี�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCPG”�หรือ�“บริษัทฯ”)�บริษัทฯ�จดทะเบียนจ ัดตั �งขึ�นเมื�อวันที��17�กรกฎาคม�
2558�ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ�มจ�านวน�20�ล้านบาท�โดยมีบริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“BCP”)�เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ�ร้อยละ�99.9�ของทุนเรียกช�าระต่อมาที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น�BCP�ครั �งที��1/2558�เมื�อวันที��9�ตุลาคม�

2558�มีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน�และแผนการเสนอขายหุน้สามญัของบร ิษัท
ฯ�ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก�(IPO)�เพื�อรองรับการปร ับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน�และการ
ขยายธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในอนาคต�โดยได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�ภายใต้หมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค�เมื�อวันที�����กันยายน������และมีทุนจดทะเบียนจ�านวน�10,000�ล้านบาท�ตั �งแต่จัดตั �ง�กลุ่ม
บริษัทฯ�ได้มีการลงทุนในธุรกิจผล ิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน�โดยม ีการขยายการลงทุน�ทั �งในประเทศและต่างประเทศ�
ในภูมิภาคเอเซยีแปซิฟิก�ได้แก่�ประเทศญี�ปุ่น�ประเทศฟิลปปินส์�ประเทศอินโดนีเซยี�และสปป.ลาว� โดยครอบคลุม
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน�ไดแ้ก่�พลงังานแสงอาทติย์�พลงังานลม�พลงังานความร้อนใต้พิภพ�และ
พลังน��า�ร่วมกับน�านวัตกรรม�Digital�Energy�มาเชื�อมโยงกบัระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงัังานหมุนเวยีนเพื�อเสรมิศักยภาพ�
สร้างจุดเด่นให้พลงังานหมุนเวียนสามารถแข่งขนัได้ในอนาคต�และเมื�อวันที��7�ตุลาคม�2563�ที�ประชุมว ิสามัญผู้ถือหุ้น�ครั �ง
ที��1/2563�ได้มีมติให้บริษัทฯ�เพ ิ�มทุนจดทะเบียนจ�านวน�6,508.5�ล้านบาท�จากทุนจดทะเบียนเดิม�10,000.0�ล้านบาท�เป็น�
16,508.5�ล้านบาท�โดยมีว ัตถุประสงค์เพื�อ�(1)�การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม�600�เมกะวัตต์�ใน�สปป.ลาว�(2)�
ช�าระคืนเง ินกู้บางส่วนส�าหร ับการเข้าซื�อโครงการ�โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์�20�เมกะว ัตต์�และเป็นเงินลงทุนอีก
บางส่วน�(3)�ช�าระคืนเงินกู้ส�าหรบัการเข้าซื�อโครงการ�โรงไฟฟ้าพลงัน��า�Nam�San�3A�และ�Nam�San�3B�รวมถึงเงินลงทุน
ในโครงการสายส่ง�และ�(4)�การลงทุนในโครงการ�โรงไฟฟ้าใหม่ท ั �ง�ในประเทศและต่างประเทศ�

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ�

BCPG�มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจหลักในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียน�ท ั�งในประเทศ�และต่างประเทศ�โดยมี
รายละเอียด�ดังนี��

3.1 โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย�โดยโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย�สามารถจ�าแนกออกเป็น�3�กลุ่มหลัก�

ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ�ดังนี��
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• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์�ก�าลังการผลิตไฟฟ้า�ตามสัญญารวมทั�งสิ�น�161�เมกะวัตต์�

(ก�าลังการผลิตติดตั�ง �รวมประมาณ�215.9�เมกะว ัตต์)�ประกอบด้วย�(1)�โครงการที�บริษัทฯ�เ ป็น
ผูด้�าเนินการ�ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม �38.0�เมกะว ัตต�์(2)�โครงการที�ด�าเนินการโดย�บรษิัท
ย่อย�ซึ�งบรษิัทฯ�ถือหุ้นร้อยละ�100.0�มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม�95.0�เมกะวัตต์�(3)�โครงการ
แบบติดตั �ง�บนพื�นดินส�าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร�มีก�าล ังการผลิตตามสัญญารวม�17�เมกะวัตต์�(4)�
โครงการแบบติดตั �งบนพื�นดิน�ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร�ระยะ�2�มีก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม�8.9�เมกะวัตต์�(5)�โครงการแบบลอยน��าและแบบติดตั �งบนพื�นดิน�เพื�อจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ภาคเอกชนที�บรษิัทฯ�เป็นผู้ด�าเนินการ�ขนาด�2.1�เมกะวตัต์�

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม�ที�อ�าเภอปากพนัง�จงัหวัด�นครศรธีรรมราช�ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตาม

สัญญา�9.0�เมกะวัตต์�มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม�9.0�เมกะวตัต์�

• โครงการโซลาร์รูฟท็อป�บริษัทฯ�ลงนามในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากับทั�งภาครัฐและภาคเอกชน�มีก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม�14.1�เมกะวัตต์�

3.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่ น�ประกอบด้วย�9�โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย�์ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม�89.7�เมกะวัตต์�โดยอายุสัญญาซื�อขายไฟฟ้า�20�ปี�และ�อัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบ�FiT�32�-�40�เยน/kWh�

3.3 โครงการโรงไฟฟ้าใน�สปป.ลาว�สามารถจ�าแนกออกเป็น�2�กลุ่มหลกั�ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ�ดังนี��

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน��า�จ�านวน�2�โครงการ�ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา�114.0�เมกะว ัตต์�

อายุสญัญา�27�ปี�และอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน�อยู่ที��0.0665�เหรยีญสหรัฐ/kWh�

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม�(ลงทุนผ่านบริษัทร่วม�–�IEAD)�พื�นที�ตั �งโครงการอยู่ที�แขวงเซกอง�และ

แขวงอัตตะปือ�สปป.ลาว�ขนาดก�าลังการผลิตตามสญัญา�600.0�เมกะวตัต์�หรือคิดเป็น�ก�าลังการผลิตตาม
สัดส่วนการลงทุน�เท่ากับ�230.0�เมกะวัตต์�เป็นโครงการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งขนาด�500.0�
กิโลโวลต�์ไปยังเมืองดานัง�สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม�อายุสัญญา�25�ปี�โดยโครงการดังกล่าว�
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ�

�ทั �งนี��โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ�ตามงบการเงินรวมตรวจสอบ�ในปี�2563�-�2565�สามารถจ�าแนกได้ดังนี��

รายการ�
2563� 2564� 2565�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ�

1.�รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า� � � � � � �

พลงังานแสงอาทิตย์�ในประเทศไทย� 2,982.8� 66.6� 3,168.4� 66.4� 3,098.0� 40.8

พลงังานลม�ในประเทศไทย� 73.3� 1.6� 83.6� 1.8� 72.1� 1.0�

พลงังานแสงน��า�ในประเทศลาว� 948.4� 21.2� 1,125.4� 23.6� 1,178.4� 15.5�

พลงังานแสงอาทิตย์�ในประเทศญี�ปุ่น� 191.1� 4.3� 245.5� 5.1� 996.1� 13.1�

รายได้ค่าบริการ� 35.0� 0.8� 45.9� 1.0� 60.6� 0.8�

รวมรายได้จากการจ �าหน่ายไฟฟ้า� 4,230.6� 94.5� 4,668.8� 97.8� 5,405.2� 71.2�

2.�รายได้จากการลงทุน1� 18.5� 0.4� 49.0� 1.0� 137.6� 1.8�

3.�ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน� � � � � 2,031.2� 26.8�

4.�รายได้อื�น3� 226.5� 5.1� 22.8� 1.2� 15.4� 0.2�

รวมรายได�้ 4,475.6� 100.0� 4,740.6� 100.0� 7,589.4� 100.0�

หมายเหตุ:� 1รายได้จากการลงทุน�ได้แก่�รายได้ดอกเบี�ยรับ�

� 2รายได้อื�น�เช่น�ก�าไรจากอตัราแลกเปลี�ยน�และค่าประกนัภยั�เป็นต้น�โดยในปี�2564�BCPG�มีก�าไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ�34.3�ล้านบาท�
ที�มา:� แบบรายงานประจ�าปี�2564�และข้อมูลจากบริษัทฯ�
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4. รายชื�อคณะกรรมการ�

�ณ�วันที��26�มกราคม�2566�BCPG�มีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน�12�ท่าน�โดยมีรายชื�อดังนี��

� ชื�อ�–�นามสก ุล� ต�าแหน่ง�

1.� นายพิชยั�ชุณหวชิร� ประธานคณะกรรมการ�

2� นายช ัยวฒัน์�โควาวิสารัช� รองประธานกรรมการ�

3.� นายนิวัติ�อดิเรก� ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร,�กรรมการผู้จัดการใหญ่,�กรรมการ�

4.� นายธรรมยศ�ศรีช่วย� กรรมการ�

5.� พลเอก�คณิต�สาพิทักษ์� กรรมการอิสระ�

6.� พลเอก�องอาจ�พงษ์ศกัดิ �� กรรมการอิสระ�

7.� พลเอก�ศกัดา�เนียมค�า� กรรมการอิสระ�

8.� นางวิไล�ฉัทท ันต์รศัม�ี กรรมการอิสระ ,�ประธานกรรมการตรวจสอบ�

9.� นายสุรินทร์�จ ิรวิศิษฎ์� กรรมการอิสระ ,�กรรมการตรวจสอบ�

10.� พล.ต.อ.�ว ิสนุ�ปราสาททองโอสถ� กรรมการอิสระ�

11.� นายธีรัชย์�อัตนวานิช� กรรมการอิสระ ,�กรรมการตรวจสอบ�

12.� นายถาวร�งามกนกวรรณ� กรรมการอิสระ �
ที�มา�:�www.set.or.th�

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น�

ณ�วันที��31�สิงหาคม�2565�BCPG�มีรายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ�่10�อันดับแรก�ดงันี��

� ชื�อ�–�นามสก ุล� หุ้น� ร้อยละ�

1.� บริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)� 1,662,778,530 57.42

2� นางสาวแคทรยีา�บีเวอร์� 101,103,000 3.49

3.� บริษัท�ไทยเอ็นวีดีอาร์�จ �ากัด� 87,660,340 3.03

4.� Capital�Asia�Investments�Pte.�Lte.�For�Mr.Yim�Leak� 52,948,559 1.83

5.� MR.�LEAK�YIM� 45,500,000� 1.57�

6.�
Capital�Asia�Investments�Pte.�Lte.�For�Mrs.�Kingphongeun�
Phoummasack�

30,320,521� 1.05�

7.� น.ส.�กนกพร�ศีตวรรตัน์� 24,300,000� 0.84�

8.� SOUTH�EAST�ASIA�UK�(TYPE�C)�NOMINEES�LIMITED� 24,010,652� 0.83�

9.� น.ส.�สุภารัตน์�สง่าเมือง� 23,437,500� 0.81�

10.� ส�านักงานประกันสังคม� 19,733,134� 0.68�
ที�มา�:�www.set.or.th �
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6. งบการเงิน�

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน�

งบแสดงฐานะการเงิน�

31�ธนัวาคม�2563�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2564�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2565

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

สินทรพัยห์มุนเวียน� � � � � � �

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด� 11,138.26� 21.75� 11,227.72� 19.12� 20,332.83� 36.20

เงนิลงทุนระยะสั �น� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00

ลูกหนี�การค้า� 1,219.20� 2.38� 2,316.66� 3.95� 1,762.44� 3.14

ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น� 130.88� 0.26� 307.60� 0.52� 762.28� 1.36

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั� 0.00� 0.00� 9.53� 0.02� 5.60� 0.01

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ ื�น� 4.60� 0.01� 71.44� 0.12� 15.18� 0.03

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน� 12,492.94� 24.39� 13,932.95� 23.73� 22,878.34� 40.74�

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� � � � � � �

สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น� � � 12.75� 0.02� 4.54� 0.01

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัด้วยมูลค่ายุต ิธรรม� � � 780.29� 1.33� 780.29� 1.39

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค ้า� 11,722.75� 22.89� 13,485.81� 22.97� 1,341.73� 2.39

ลูกหนี�ไม่หมุนเวยีนอื�น� 11.28� 0.02� 28.94� 0.05� 76.21� 0.14

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน� 248.10� 0.48� 399.54� 0.68� 1,653.15� 2.94

ที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์� 14,667.82� 28.64� 17,371.78� 29.58� 17,013.86� 30.30

สนิทรพัย์สทิธิการใช�้ 396.90� 0.77� 432.76� 0.74� 804.06� 1.43�

ค่าความนิยม� 526.66� 1.03� 585.97� 1.00� 606.00� 1.08�

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน� 10,787.04� 21.06� 11,223.59� 19.11� 10,806.29� 19.24�

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี� 0.43� 0.00� 7.51� 0.01� 16.96� 0.03�

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื�น� 365.65� 0.71� 459.35� 0.78� 178.99� 0.32�

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� 38,726.63� 75.61� 44,788.28� 76.27� 33,282.08� 59.26�

รวมสินทรพัย�์ 51,219.57� 100.00� 58,721.23� 100.00� 56,160.41� 100.00�

หนี� สินหมุนเวียน� � � � � � �

เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ� 1,770.57� 3.46� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00�

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น� 539.51� 1.05� 887.86� 1.51� 701.46� 1.25�

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน�ที�ถึง
ก�าหนดช�าระในหนึ�งปี�

1,677.70� 3.28� 3,527.06� 6.01� 2,538.45� 4.52�

ส่วนของหนี�สนิตามสญัญาเช่า�ที�ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ�งปี�

23.27� 0.05� 31.10� 0.05� 32.61� 0.06�

เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั� 0.00� 0.00� 17.24� 0.03� 0.00� 0.00�

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย� 8.13� 0.02� 62.19� 0.11� 187.16� 0.33�

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย� 0.00� 0.00� 150.00� 0.26� 0.00� 0.00�

หนี�สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น� 26.87� 0.05� 2.57� 0.00� 2.71� 0.00�

รวมหนี�สินหมุนเวียน� 4,046.06� 7.90� 4,678.02� 7.97� 3,462.39� 6.17�

หนี� สินไม่หมุนเวียน� � � � � � �

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ� 23,219.44� 45.33� 13,588.98� 23.14� 9,895.67� 17.62

หนี�สนิตามสัญญาเช่า� 370.30� 0.72� 406.49� 0.69� 777.99� 1.39

หุ้นกู�้ � 0.00� 11,984.58� 20.41� 11,984.68� 21.34�

หนี�สนิภาษีเงินได้รอการตดับัญชี� 740.36� 1.45� 744.62� 1.27� 660.73� 1.18�
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งบแสดงฐานะการเงิน�

31�ธนัวาคม�2563�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2564�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน�ส�าหรบัผลประโยชน์
พนักงาน�

21.88� 0.04� 26.22� 0.04� 31.96� 0.06�

ประมาณการหนี�สินส�าหรบัต้นทุนในการรื�อถอน� 31.81� 0.06� 31.34� 0.05� 27.76� 0.05

หนี�สนิทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื�น� 87.19� 0.17� 29.00� 0.05� 20.23� 0.04

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น� 153.58� 0.30� 3.81� 0.01� 23.02� 0.04

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน� 24,624.57� 48.08� 26,815.04� 45.66� 23,422.03� 41.71�

รวมหนี�สิน� 28,670.63� 55.98� 31,493.06� 53.63� 26,884.41� 47.87�

ส่วนของผู้ถือหุ้น� � � � � � �

ทุนเรอืนหุน้� � � � � �

ทุนจดทะเบียน� 16,508.50� 32.23� 16,508.50� 28.11� 16,508.50� 29.40

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว�� 13,201.89� 25.78� 14,470.06� 24.64� 14,538.44� 25.89

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ� 6,989.80� 13.65� 7,752.54� 13.20� 7,790.87� 13.87

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ�ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกนั�

41.03� 0.08� 41.03� 0.07� 41.03� 0.07�

ใบส�าคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น� 2.42� 0.00� 24.35� 0.04� 31.42� 0.06

ใบส�าคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญที�หมดอายุแล้ว� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00� 3.20� 0.01

ก�าไรสะสม� � � � � �

จดัสรรแล้ว� � � � � � �

ทุนส�ารองตามกฎหมาย� 403.53� 0.79� 506.14� 0.86� 638.42� 1.14�

ยงัไม่ได้จดัสรร� 3,523.12� 6.88� 4,550.10� 7.75� 5,976.73� 10.64�

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถ ือหุน้� (1,681.68)� (3.28)� (184.56)� (0.31)� (204.78)� 0.36�

รวมส่วนของบริษทัใหญ่��� 22,480.11� 43.89� 27,159.66� 46.25� 29,224.88� 52.04�

ส่วนได้เสยีที�ไม่มีอ�านาจควบคุม� 68.84� 0.13� 68.51� 0.12� 51.13� 0.09�

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น��� 22,548.94� 44.02� 27,228.17� 46.37� 29,276.00� 52.13�

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น� 51,219.57� 100.00� 58,721.23� 100.00� 56,160.41� 100.00�

ที�มา:�งบการเงนิรวมที�ตรวจสอบแล้วของ�BCPG�ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�2563�-�2565�

6.2 งบก �าไรขาดทุนเบ ็ดเสร็จ�

งบแสดงก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ�

รายได�้ � � � � � �

รายได้จากการขายและบรกิาร� 4,230.65� 94.53� 4,668.80� 98.49� 5,405.19� 71.22

รายได้ดอกเบี�ย� 18.53� 0.41� 48.97� 1.03� 137.64� 1.81�

ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน� � � � � 2,031.18� 26.76�

ก�าไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ� 215.57� 4.82� � � � �

รายได้อื�น� 10.82� 0.24� 22.79� 0.48� 15.37� 0.20

รวมรายได�้ 4,475.57� 100.00� 4,740.56� 100.00� 7,589.38� 100.00�

ค่าใช้จ่าย� � � � � � �

ต้นทุนขายและบริการ� 1,436.15� 32.09� 1,607.88� 33.92� 1,978.34� 26.07

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร� 532.14� 11.89� 655.09� 13.82� 839.82� 11.07�
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งบแสดงก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย�์ � � 49.30� 1.04� 248.69� 3.28

ผลขาดทุน�(ก�าไร)�อื�น� � � 17.93� 0.38� 166.34� 2.19

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารอนุพนัธ์ที�วดัมูลค่าผ่านก�าไรหรอืขาดทุน�
0.34� 0.01� � � � �

รวมค่าใช้จ่าย� 1,968.64� 43.99� 2,330.20� 49.15� 3,233.18� 42.60�

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน� 2,506.93� 56.01� 2,410.36� 50.85� 4,356.20� 57.40

ต้นทุนทางการเงนิ� (819.73)� (18.32)� (895.18)� (18.88)� (881.76)� (11.62)

กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า�(ขาดทุนจากการ
ด้อยค่า)�ซึ�งเป็นไปตาม�TFRS9�

(13.06)� (0.29)� (40.61)� (0.86)� (395.31)� (5.21)�

ส่วนแบ่งก�าไรของบรษิัทย่อย�บรษิัทร่วม�และการร่วม

ค้าที�ใช้วธิีส่วนได้เสีย�
270.06� 6.03� 599.98� 12.66� 129.66� 1.71�

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย�(รายได้)�ภาษีเงินได้� 1,944.20� 43.44� 2,074.55� 43.76� 3,208.79� 42.28�

ค่าใช้จ่าย�(รายได้)�ภาษีเงินได�้ 32.55� 0.73� 64.05� 1.35� 576.89� 7.60

ก�าไรส�าหรบัปี� 1,911.65� 42.71� 2,010.49� 42.41� 2,631.91� 34.68�

การแบ่งปันก�าไร�(ขาดทุน)� � � � � � �

���ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่� 1,912.25� 42.73� 2,010.82� 42.42� 2,630.06� 34.65

���ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสยีที�ไม่มอี�านาจควบคุม� (0.60)� (0.01)� (0.33)� (0.01)� 1.84� 0.02

ก�าไรส�าหรบัปี� 1,911.65� 42.71� 2,010.49� 42.41� 2,631.91� 34.68�

ก�าไรต่อหุ้น� � � � � � �

ก�าไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน� 0.92� � 0.74� � 0.91� �

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลด� 0.85� � 0.73� � 0.90� �

ที�มา:�งบการเงนิรวมที�ตรวจสอบแล้วของ�BCPG�ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�2563�-�2565�

6.3 งบกระแสเงินสด�

งบแสดงกระแสเงินสด�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ล้านบาท� ล้านบาท�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน� � � �

ก�าไรส�าหรบัปี� 1,911.65� 2,010.49� 2,631.91�

รายการปรับปรุง� � � �

ค่าใช้จ่าย�(รายได้)�ภาษีเงินได�้ 32.55� 64.05� 576.89�

ต้นทุนทางการเงนิ� 819.73� 895.18� 881.76�

ค่าเส ื�อมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย� 1,078.09� 1,180.24� 1,504.33�

(กลบัรายการ)�ขาดทุนจากการด้อยค่า�ซึ�งเป็นไปตาม�TFRS9� 13.06� 40.61� 395.31�

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย�์ � 49.30� 248.69�

ก�าไรจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที�วดัมูลค่า
ผ่านก�าไรหรอืขาดทุน�

� (0.34)� (2.54)�

ประมาณการหนี�สินส�าหรบัผลประโยชน์พนักงาน� 6.72� 7.03� 6.49�

(ก�าไร)�ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น� (104.19)� 57.66� 136.08�

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์� � 23.27� 8.15�

(ก�าไร)�ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย�์ (0.62)� 50.54� 0.50�
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งบแสดงกระแสเงินสด�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ล้านบาท� ล้านบาท

ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน� � � (2,031.18)

ส่วนแบ่งก�าไรของบรษิัทย่อย�บรษิัทร่วม�และการร่วมค้าที�ใช้วิธีส่วนได้เสยี� (270.06)� (599.98)� (129.66)

ขาดทุนอื�น� � 1.70�

ดอกเบี�ยรบั� (18.53)� (48.97)� (137.64)

� 3,468.41� 3,730.78� 4,089.07

การเปลี �ยนแปลงในสนิทรพัย์และหนี�สินด าเนินงาน� � �

ลูกหนี�การค้า� (538.69)� (1,039.12)� (762.23)

ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น� (76.36)� (184.12)� (406.13)

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื�น� (120.49)� (30.27)� 597.92

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น� 113.16� 145.06� (3.94)

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น� 39.03� (69.05)� 19.21

จ่ายหนี�สนิผลประโยชน์พนักงาน� (0.53)� (0.70)�

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงาน�� 2,884.53� 2,552.58� 3,533.90

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน� � � �

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะส ั�น� � 4.60� 5,371.23

เงนิสดจ่ายส�าหรบัเงินลงทุนระยะสั �น� � � (5,333.03)

เงนิสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบรษิัทย่อย� (4,974.66)� � (29.43)

เงนิสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า� � � (109.80)�

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม� � 0.29� 14,499.63�

เงนิสดรบัจากการลดทุนในบรษิัทร่วม� 842.34� � �

(เงนิสดลดลงสุทธิจาก)�เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย� � � (39.11)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น�� � (780.29)� �

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย�์ 0.63� � 0.84�

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์� (1,051.96)� (3,342.28)� (1,754.80)�

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน� (88.62)� (6.62)� (157.10)�

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน� (107.17)� (122.03)� (235.34)

เงนิสดรบัช�าระคนืจากเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั� � � �

เงนิปันผลรบั� 62.34� 100.51� �

ดอกเบี�ยรบั� 7.76� 29.25� 76.56�

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมลงทุน� (5,309.35)� (4,116.58)� 12,289.65�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน� � � �

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุนของบรษิัทย่อยจากส่วนได้เสยีที�ไม่มอี�านาจควบคุม� 20.00� � �

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นทุน� 7,268.43� � �

เงนิสดรบัจากหุ้นทุนออกใหต้ามสทิธ�ิ 1.41� 2,029.58� 108.82�

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะส ั �นจากสถาบันการเงนิ� 9,330.57� � �

เงนิสดจ่ายเพื�อช�าระเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ� (10,130.00)� (1,770.57)� �

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ� 9,132.38� 3,136.09� 2,501.18�

เงนิสดจ่ายเพื�อช�าระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ� (2,066.55)� (12,058.52)� (6,965.34)�

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะส ั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั� � 17.24� �

เงนิสดจ่ายเพื�อช�าระเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน� � � (17.24)�

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้� � 11,983.56� �
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งบแสดงกระแสเงินสด�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ล้านบาท� ล้านบาท

เงนิสดจ่ายช�าระหนี�สนิตามสัญญาเช่า� (31.27)� (36.63)� (42.37)

ดอกเบี�ยจ่าย� (817.18)� (796.06)� (736.91)

เงนิปันผลจ่าย� (639.66)� (882.81)� (1,071.17)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมจดัหาเงิน� 12,068.13� 1,621.89� (6,223.02)�

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น�(ลดลง)�สุทธิ�ก่อนผลกระทบของ
อตัราแลกเปลี�ยน�

9,837.81� (68.21)� 9,101.98�

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มตี่อเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � (144.74)� 157.67� 3.14

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น�(ลดลง)�สุทธิ� 9,693.07� 89.46� 9,105.11�

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด�ณ�1�มกราคม� 1,445.19� 11,138.26� 11,227.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วันที��31�ธนัวาคม� 11,138.26� 11,227.72� 20,332.83�

� � �

รายการที �ไม่ใช่เงินสด� � � �

เจ้าหนี�ค่าซื�อที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์� 208.57� 347.46� 16.92

การได ้มาของสิทธิการใช้สินทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่า� � � 450.25

การลงทุนในบรษิัทร่วมโดยการโอนลูกหนี�การค้า�(หมายเหตุข้อ�4,�6�และ�8)� � � 1,133.77
ที�มา:�งบการเงนิรวมที�ตรวจสอบแล้วของ�BCPG�ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�2563�-�2565�

6.4 อตัราส่วนทางการเงิน�

� หน่วย�

งบการเงินรวมส�าหรบังวดปี�

สิ�นสุดวนัที��31�ธนัวาคม�

2563� 2564� 2565�

อัตราส่วนสภาพคล่อง� � � � �

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน� เท่า� 3.1� 3.0� 6.6�
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี�การค้า� เท่า� 4.8� 2.7� 2.7�
ระยะเวลาเก็บหนี�เฉล ี�ย� วนั� 75.8� 135.2� 134.3�

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร� � � � �

อตัราก�าไรข ั �นต้น� %� 66.1� 65.6� 63.4�
อตัราก�าไร�EBITDA� %� 81.2� 80.7� 73.2�
อตัราก�าไรสุทธิ� %� 45.2� 43.1� 48.7�
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น� %� 10.0� 8.1� 9.3�
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์� %� 4.3� 3.7� 4.6�

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน� � � � �

หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย/ส่วนของผูถ้ือหุ้น� เท่า� 1.2� 1.1� 0.9�
หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุน้� เท่า� 0.7� 0.7� 0.2�
หนี�สนิรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น� เท่า� 1.3� 1.1� 0.9�
ที�มา:รายงานประจ�าปี�2564�ของ�BCPG�และข้อมูลจากบริษัท�ฯ�

7. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

ในส่วนนี��อธิบายถึงข้อมูลทางการเงินในอดีต�รวมถึงฐานะการเงิน�ผลการด�าเนินงาน�และกระแสเงินสดในอดีต
ของ�BCPG�ตามงบการเง ินรวมท ี�ผ่านการตรวจสอบ �ณ�และส�าหรับปีสิ�นสุดวันที��31�ธันวาคม�2563�2564�และ�2565�
ตลอดจนการประเมินปัจจยัต่าง�ๆ�ที�อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตของ�BCPG�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

เอกสารแนบ�1�-�หน้า�9�

7.1 ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

บรษิัทฯ�จดทะเบียนจัดตั�งขึ�นเมื�อวันที�����กรกฎาคม������ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ�ม�จ�านวน�20�ล้านบาท�
และ�ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�2565�บรษิัทฯ�มีทุนเรยีกช�าระเป็น�14,538�ล้านบาท�แบ่งออกเป็นหุ้นสาม ัญจ�านวน�2,907.7�
ล้านหุน้�มูลคา่ท ี�ตราไว้หุน้ละ�5.0�บาท�เพื�อประกอบธุรกิจลงทุนและผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงานหมุนเวยีน�ได้แก่�พลังงาน
แสงอาทิตย์�พลังงานลม�และพลังน��า�โดย�BCPG�มีขนาดก�าลังการผลิต�ตามสัญญารวม�390.7�เมกะวัตต์�ค�านวณตาม
สัดส่วนเงนิลงทุน�ประกอบดว้ย�

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�ที�ประเทศไทย�ญี�ปุ่น�และสาธารณรัฐจีน�(ไต้หวัน)�มีขนาดก�าลังการ
ผลิตรวม�253.4�เมกะวัตต์�

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม�ที�ประเทศไทย�และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์�มีขนาดก�าลังการผลิตรวม�23.4�เม
กะวัตต์�

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน��า�ที�สปป.�ลาว/เวยีดนาม�มีขนาดก�าลังการผลิตรวม�114.0�เมกะวัตต์�

7.1.1 รายได้รวม�

รายได้รวมของ�BCPG�เท่ากับ�4,476�ล้านบาท�4,741�ล้านบาท�และ�7,589�ล้านบาท�และ�ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที��
31�ธันวาคม�2563�-�2565�ตามล�าดับ�โดยรายได้รวมของ �BCPG�มาจากรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน�เป็นส�าคญั�โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ�90�ของรายได้รวม�

รายการ�
2563� 2564� 2565�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ�

1.�รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า� � � � � � �

พลงังานแสงอาทิตย์�ในประเทศไทย� 2,982.8� 66.6� 3,168.4� 66.4� 3,098.0� 40.8�

พลงังานลม�ในประเทศไทย� 73.3� 1.6� 83.6� 1.8� 72.1� 1.0�

พลงังานแสงน��า�ในประเทศลาว� 948.4� 21.2� 1,125.4� 23.6� 1,178.4� 15.5�

พลงังานแสงอาทิตย์�ในประเทศญี�ปุ่น� 191.1� 4.3� 245.5� 5.1� 996.1� 13.1�

รายได้ค่าบริการ� 35.0� 0.8� 45.9� 1.0� 60.6� 0.8�

รวมรายได้จากการจ �าหน่ายไฟฟ้า� 4,230.6� 94.5� 4,668.8� 97.8� 5,405.2� 71.2�

2.�รายได้จากการลงทุน1� 18.5� 0.4� 49.0� 1.0� 137.6� 1.8�

3.�ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน� � � � � 2,031.2� 26.8

4.�รายได้อื�น3� 226.5� 5.1� 22.8� 1.2� 15.4� 0.2�

รวมรายได�้ 4,475.6� 100.0� 4,740.6� 100.0� 7,589.4� 100.0�

หมายเหตุ:� 1รายได้จากการลงทุน�ได้แก่�รายได้ดอกเบี�ยรับ�
� 2ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเง ินลงทุน�มีที�มาจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั �งหมด�ใน�Star�Energy�Group�Holding�Pte.�Ltd.�ที�ด�าเนินธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ�ในประเทศอินโดนีเซีย�
� 3รายได้อื�น�ได้แก่�ค่าประกันภยั�
ที�มา:� แบบรายงานประจ�าปี�2564�และข้อมูลจากบริษัทฯ�

7.1.1.1 รายได้จากการขายและให้บริการ�

รายไดจ้ากการขายสินค้าและให้บริการของ�BCPG�เท่ากับ�4,231�ล้านบาท�4,669�ล้านบาท�และ�5,405�ล้าน
บาท�ส�าหรับปีสิ�นสุดว ันที��31�ธันวาคม�2563�–�2565�ตามล�าดับ�โดยรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการของ�BCPG�
มาจากธุรกิจผล ิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน�ท ั �งในประเทศและต่างประเทศ�เป็นส�าค ัญ�ทั �งนี�รายได ้จากการ
ขายสินค้าและให ้บริการ�สามารถจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจได้�ดงันี��
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• รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย�์ในประเทศไทย�

ในปี�2563�–�2565�BCPG�มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�ในประเทศไทย�จ�านวน�2,983�
ล้านบาท�3,168�ล้านบาท�และ�3,098�ล้านบาท�คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ�66.7�ร้อยละ�66.4�และร้อยละ�40.8�ของรายได้รวม�
ตามล�าดับ�

ในปี�2564�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�ในประเทศไทย�ปรับเพิ�มขึ�นจาก�2,983�ล้านบาท�
ในปี�2563�เป็น�3,168�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�6.2�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหล ักจากการรับรู้ผลการ
ด�าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แห่งใหม่ในประเทศไทย���.��เมกะวัตต์�เต็มปี�(เข้าซื�อตั �งแต่เดือนสิงหาคม�
����)�นอกจากนี�โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้ท�าการปรับปรุงและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า�ท�า�
ให้มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ�มขึ�น�

ในปี�2565�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์� ในประเทศไทย�ปรับลดลงจาก�3,168�ล้านบาท�
ในปี�2564�เป็น�3,098�ล้านบาท�คิดเป็นการลดลงร้อยละ�2.2�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากกการสิ�นสุด�Adder�
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�ขนาด�8�เมกะวัตต์�ในเดือนสิงหาคม������ขนาด�30�เมกะว ัตต์�ในเดือนกรกฏาคม�
2565�และขนาด�10�เมกะวัตต์�ในเดือนตุลาคม�2565�อย่างไรก็ตาม�ค่าไฟฟ้าผันแปร�(Ft)�ที�ปรับเพิ�มขึ�นในรอบปีที�ผ่านมา�
ช่วยบรรเทาผลกระทบของการสิ�นสุด�Adder�ได้บางส่วน�

• รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม�ในประเทศไทย�

ในปี�2563�–�2565�BCPG�มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม�ในประเทศไทย�จ�านวน�73�ล้านบาท�84�

ล้านบาท�และ�72�ล้านบาท�คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ�1.6�ร้อยละ�1.8�และร้อยละ�1.0�ของรายได้รวม�ตามล�าดับ�

ในปี�2564�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม�ในประเทศไทย�ปรับเพิ�มขึ�นจาก�73�ล้านบาท�ในปี�2563�
เป็น�84�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�14.1�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากก�าลังลมที�พัดผ่านเพิ�มขึ�น�ส่งผล
ให้อตัราความสามารถผลิตไฟฟ้า�(Capacity�Factor)�ส�าหรับปี������เพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ�15.3�จากร้อยละ�13.3�ในปี�2563�

ในปี�2565�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม�ในประเทศไทย�ปรับลดลงจาก�84�ล้านบาท�ในปี�2564�
เป็น�72�ล้านบาท�คิดเป็นการลดลงร้อยละ�13.8�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากกก�าลังลมที�พัดผ่านลดลง�ส่งผลให้
อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า�(Capacity�Factor)�ของปี������ลดลงเป็นร้อยละ�12.3�จากร้อยละ�15.3�ในปี�2564�

• รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานน��า�ในประเทศลาว�

ในปี�2563�–�2565�BCPG�มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานน��า�ในประเทศลาว�จ�านวน�948�ล้านบาท�
1,125�ล้านบาท�และ�1,178�ล้านบาท�คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ�21.2�ร้อยละ�23.6�และร้อยละ�15.5�ของรายได้รวม�
ตามล�าดับ�

ในปี�2564�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลงังานน��า�ในประเทศลาว�ปรับเพิ�มขึ�นจาก�948�ล้านบาท�ในปี�2563�
เป็น�1,125�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�18.7�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลกัจากการรับรู้ผลการด�าเนินงานเต็ม
ปีของโครงการ�“Nam�San�3B”�หลังจากที�กลุ่มบริษัทฯ�เข้าซื�อกิจการช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์������และอัตรา
ความสามารถผลิตไฟฟ้า�(Capacity�Factor)�ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน��า�“Nam�San�3A”�และ�“Nam�San�3B”�เพิ�มขึ�น�
เป็นผลจากปริมาณน��าฝนเพิ�มขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกับช่วงปี������

ในปี�2565�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานน��า�ในประเทศลาว�ปรับเพิ�มขึ�นจาก�1,125�ล้านบาท�ในปี�
2564�เป็น�1,178�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร ้อยละ� 4.7�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากการแข็งค่าของเง ิน
เหรียญสหรฐัฯ�เมื�อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า�
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• รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย�์ในประเทศญี�ปุ่ น�

ในปี�2563�–�2565�BCPG�มีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�ในประเทศญี�ปุ่น�จ�านวน�191�
ล้านบาท�246�ล้านบาท�และ�996�ล้านบาท�คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ�4.3�ร้อยละ�5.1�และร้อยละ�13.1�ของรายได้รวม�
ตามล�าดับ�

ในปี�2564�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�ในประเทศญี�ปุ่น�ปรับเพิ�มขึ�นจาก�191�ล้านบาท�
ในปี�2563�เป็น�246�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�28.5�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าที�เพิ�มขึ�น�จากการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�Chiba���ขนาด���.��เมกะว ัตต์�ใน
เดือนพฤศจิกายน������

ในปี�2565�รายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์�ในประเทศญี�ปุ่น�ปรับเพิ�มขึ�นจาก�246�ล้านบาท�
ในปี�2564�เป็น�996�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�305.7�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากการเปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์���โครงการ�ได้แก่�โครงการชิบะ�1�(ก�าลังการผลิตตามสัญญา�20�เมกะ
วัตต์)�โครงการโคมากาเนะ�(ก�าลังการผลิตตามสัญญา�25�เมกะวัตต์)�และโครงการยาบุกิ�(ก�าลังการผลิตตามสัญญา�20�
เมกะวัตต์)�ซึ�งทยอยในเดือนพฤศจิกายน�2564�มีนาคม�2565�และเมษายน�2565�ตามล�าดับ�

7.1.1.2 ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน�

ในปี�2565�บร ิษัทฯ�มีก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน�2,031�ล้านบาท�โดยมีสาเหตุหลักจากการจ�าหน่าย
เง ินลงทุนทั �งหมด�ใน�Star�Energy�Group�Holding�Pte.�Ltd.�ที�ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ�ใน

ประเทศอินโดนีเซีย�

7.1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ�

ต้นทุนขายและการให้บริการ�เท่ากับ�1,436�ล้านบาท�1,608�ล้านบาท�และ�1,978�ล้านบาท�ส�าหรับปีสิ�นสุด�ณ�
วนัที��31�ธันวาคม�2563�–�2565�โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ�32.1�ร้อยละ�33.9�และร้อยละ�26.1�ของรายได้รวม�ตามล�าดับ�
ในปี�2564�ต้นทุนขายและการให้บริการ�เพิ�มขึ�นจาก�1,436�ล้านบาท�ในปี�2563�เป็น�1,608�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�
172�ล้านบาท�หร ือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�12.0�โดยม ีสาเหตุหลักจากการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการใน
ประเทศญี�ปุ่น�และในปี�2565�ต้นทุนขายและการให้บริการเพิ�มขึ�นจาก�1,608�ล้านบาท�ในปี�2564�เป็น�1,978�ล้านบาท�
คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�370�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�23.0��ด้วยเหตุผลเดียวกันค่าใช้จ่ายในการบริหาร�

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร�ประกอบด้วย�ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับบุคลากร�ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย�และอื�น�ๆ�
ในปี�2563�–�2565�บร ิษัทฯ�มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร�จ�านวน�532�ล้านบาท�655�ล้านบาท�และ�840�ล้านบาท�หรือคิด
เป็นร้อยละ�11.9�ร้อยละ�13.8�และร้อยละ�11�ของรายได้จากการขายตามล�าด ับ�

ในปี�2564�ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ�นจาก�532�ล้านบาท�ในปี�2563�เป็น�655�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�
123�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�23�โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายเรื�องบุคคลากรเพิ�มขึ�นตามการเติบโตของ
ธุรกิจ�และมีค่าใช้จ่ายของโครงการ�ESOP�เพิ�มขึ�น�รวมถึงในปี�2564�บริษัทฯ�มีค่าใช้จ่ายพิเศษที�เกิดขึ�นเพียงครั�งเดียว�
อาทิ�ค่าที�ปรึกษาเรื�องการลงทุนในสายส่ง�เป็นต้น�ขณะท ี�ในปี�2565�ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ�นจาก�655�ล้านบาท�ใน
ปี�2564�เป็น�840�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�185�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�28.2�เป็นผลจาก�การ
เพิ�มขึ�นของค่าที�ปรึกษาทางการเงินของการเข้าซื�อกิจการ��และ�ค่าใช้จ่ายบุคลากรที�เพิ�มขึ�น�
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7.1.3 ต้นทุนทางการเงิน�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�มีต้นทุนทางการเงิน�จ�านวน�820�ล้านบาท�895�ล้านบาท�และ�882�ล้านบาท�คิด
เป็นร้อยละ�18.3�ร้อยละ�18.8�และร้อยละ�11.6�ตามล�าดับ�ในปี�2564�ต้นทุนทางการเงินเพิ�มขึ�น�75�ล้านบาท�หรือคิด
เป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�9.2�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากการ�Refinance�เงินกู้เดิมขณะที�ในปี�2565�ต้นทุนทาง
การเงินลดลง�13�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ�1.5�เป็นผลจาก�การช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนด�

7.1.4 ส่วนแบ่งก�าไรของบริษทัย่อย�บริษทัร่วม�และการร่วมค้าที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�มีส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทย่อย�บริษัทร่วม�และการร่วมค้าที�ใช้วิธส่ีวนได้เสีย�จ�านวน�
270�ล้านบาท�600�ล้านบาท�และ�130�ล้านบาท�คิดเป็นร้อยละ� 6.0�ร้อยละ�12.7�และร้อยละ�1.7�ตามล�าดับ�ในปี�2564�
ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทย่อย�บริษัทร่วม�และการร่วมค้าที�ใช้ว ิธีส่วนได้เสีย�เพิ�มขึ�น�330�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�น
ร้อยละ�122.7�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึกค่าไฟย้อนหลัง�5�ปี�(ปี�2559-2563)�และปริมาณการ
จ�าหน่ายไฟฟ้าเพิ�มขึ�นร้อยละ�13.5�จากความเร็วลมที�เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกับปีก่อนหน้า�ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม�
ในประเทศฟิลิปปินส์�และการเพิ�มขึ�นของอัตราค่าไฟฟ้า�และค่าใช้จ่ายทางการเง ินลดลงของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ�ในประเทศอินโดนีเซีย�ขณะที�ในปี�2565�ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทย่อย�บริษัทร่วม�และการร่วมค้าที�ใช้
วิธีส่วนได้เสียลดลง�470�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ�78.4�เป็นผลจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั �งหมด�ในบริษัท
ร่วม�Star�Energy�Group�Holding�Pte.�Ltd.�ที�ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ�ในประเทศอินโดนีเซีย�

7.1.5 ก�าไรสุทธิ�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�มีก�าไรสุทธิจ�านวน�1,912�ล้านบาท�2,010�ล้านบาท�และ�2,632�ล้านบาท�หรือคิด
เป็นอัตราก�าไรสุทธิส่วนท ี�เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ�42.7�ร้อยละ�42.4�และร้อยละ�34.7�ตามล�าดับ�ในปี�2564�
บริษัทฯ�มกี�าไรสุทธ ิเพิ�มขึ�น�98�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�5.2�จากปีก่อนหน้า�โดยม ีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผล
การด�าเนินงานเต็มปีจากโครงการใหม่�โรงไฟฟ้าเดิมมีผลการด�าเนินงานดีขึ�น�และการได้รบัอ ัตราค่าไฟฟ้าเพิ�มขึ�น�ขณะที�
ในปี�2565�ก�าไรสุทธิเพิ�มขึ�นต่อเนื�องจาก�2,010�ล้านบาท�ในปี�2564�เป็น�2,632�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�622�ล้าน
บาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�30.9�เป็นผลจากการบันทึกรายได้จากรายการพิเศษรวม����.��ล้านบาท�เมื�อเทียบ
กับปี������ที�มีการบันทึกขาดทุนจากรายการพิเศษรวม����.��ล้านบาท�ส่งผลให้ก�าไรสุทธิมีการเติบโต�

7.2 ฐานะทางการเงิน�

สินทรพัยร์วม�

ณ�วันที�����ธันวาคม�2563�-�2565�สินทรัพย์รวมของ�BCPG�เท่ากับ�51,220�ล้านบาท�58,721�ล้านบาท�และ�
56,160�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยสินทรัพย์รวมของ�BCPG�โดยหลักประกอบด้วย�ที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์�เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า�และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�

สินทรัพย์รวมของ�BCPG�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากับ�7,501�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�
14.7�จากปีก่อน�โดยหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของ�(�)�เงินลงทุนในบริษัทร่วม�และ��(2)�ที�ดิน�อาคาร�และอุปกรณ์�จากการ
พัฒนาโครงการในประเทศญี�ปุ่น��

ขณะที�ในปี�2565�สินทรัพย์รวมของ�BCPG�ปรับลดลง�2,561�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ�4.4�จากปี
ก่อน�โดยหลักมาจากการลดลงของ�(1)�ลูกหนี�การค้า�จากประเทศลาวลดลง�� (2)�ขายเง ินลงทุนในบร ิษัท�Star�Energy�
Group�Holdings�Pte.�Ltd.��

�
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หนี�สินรวม�

ณ�วันท ี�����ธันวาคม�2563�-�2565�หนี�สินรวมของ�BCPG�เท่ากับ�28,671�ล้านบาท�31,493�ล้านบาท�และ�
26,884�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยหนี�สินรวมหลักของ�BCPG�ประกอบด้วย�เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน�และหุ้นกู้�

หนี� สินรวมของ�BCPG�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากับ�2,822�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�9.8�
จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการออกหุ้นกู้เพื�ออนุร ักษ์สิ�งแวดล้อม�(Green�Bond)�ในช่วงเดือนกันยายน�ปี������ที�ผ่านมา�
โดยน�ามาช�าระคืนเงินกู้เดิมและใช้เพื�อการลงทุนในอนาคต�ขณะที�ในปี�2565�หนี�ส ินรวมของ�BCPG�ปรับลดลง�4,608�
ล้านบาท�หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ�14.6�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน��

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น�

ณ�วันที�����ธ ันวาคม�2563�-�2565�ส่วนของผู้ถือหุ้นของ�BCPG�เท่ากับ�22,549�ล้านบาท�27,228�ล้านบาท�
และ�29,276�ล้านบาท�ตามล�าดับ�

ส่วนของผู้ถือหุ้นของ�BCPG�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากับ�4,679�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อย
ละ�20.8�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเติบโตตามผลประกอบการของ�BCPG�ขณะที�ในปี�2565�ส่วนของผู้ถือหุ้นของ�
BCPG�ปร ับเพิ�มขึ�นต่อเนื�อง�2,048�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ� 7.5�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�น
ของการเติบโตของผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ�

�
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เอกสารแนบ�2�:�สรปุข้อมูลของบริษทั�บางจาก�คอรป์อเรชั �น�จ�ากดั�(มหาชน)�

�

1. ข้อมูลเบื�องต้น�

ชื�อบริษทั� :�บริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ� :�ประกอบธุรกิจโรงกลั �นน��ามันและการค้าน��าม ัน�และธุรกิจการตลาด�
รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขยีว�ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ�ธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่�

เลขทะเบียนนิติบุคคล� :� 0107536000269�

ที�ตั �งบริษทั� :� เลขที�������อาคารเอ็ม�ทาวเวอร์�ชั �น���ถนนสุขุมวิท�แขวงพระโขนงใต้�
เขตพระโขนง�กทม.�������

ทุนจดทะเบียน� :� 1,376,923,157�บาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน�1,376,923,157 หุ้น
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ���บาท�(ณ�วนัที��26�กุมภาพันธ์�2566)�

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว� :� 1,376,923,157�บาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน�1,376,923,157 หุ้น��
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ���บาท�(ณ�วนัที��26�กุมภาพันธ์�2566)�

�

2. ประวติัความเป็นมา��

บร ิษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�จดทะเบียนจัดตั �งในชื�อ�“บริษัท�บางจากปิโตรเลียม�จ�ากัด”�เมื�อ��
��พฤศจิกายน������และเริ�มด�าเนินธุรกิจการกลั �นและบริหารงานรูปแบบบร ิษัทเอกชนในปี������ต่อมาในปี������ได้เริ�ม

ผล ิตและจ�าหน่ายน��ามันเบนซินไร้สารตะกั �วและบางจากดีเซล�����ก�ามะถันต��าเป็นรายแรกของไทย�ในปี������เริ�มเปิด
สถานีบริการจ�าหน่ายเฉพาะแก๊สโซฮอล์�ไบโอดีเซลแห่งแรกของไทย�และเปิดสถานีบริการน��ามันแบบบริการตนเองแห่ง
แรกในประเทศไทย�ต่อมาในปี������เริ�มเข้าสู่ธุรกิจ�Non-oil�โดยเปิดร้านกาแฟอินทนิลสาขาแรก�และได้เปลี�ยนชื�อเป็น�
“บร ิษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ �ากัด�(มหาชน)”�ในปี������เพื�อปรับภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความชัดเจนในการ
ด�าเนินธุรกิจ�เนื�องจากไม่เพียงด�าเนินธุรกิจโรงกลั �นน��ามันและค้าปลีกน��ามันส�าเร็จรูปเท่านั �น�แต่มีแผนในอนาคตที�จะขยาย
ธุรกิจออกไปครอบคลุมทั �งธุรกิจต่อเนื�องและธุรกิจที�สนับสนุนธุรกิจหลัก�

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ�

ปัจจุบันบร ิษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�ด�าเนินกิจการครอบคลุม�5�ธุรกิจหลัก�ท ี�ครอบคลุมธุรกิจ
ตั �งแต่ต้นน��าไปยังปลายน��า�พร้อมด้วย�1�สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ�ดังนี��

1.� กลุ่มธุรกิจโรงกลั �นและการค้าน��ามัน� �โดยโรงกลั �นน�� ามันของบริษัทฯ�เป็นโรงกลั �นแบบ�Complex�

Refinery�ที�ทนัสมัย�มีก�าลังการผลิตสูงสุด����,����บาร์เรลต่อวัน�สามารถผลิตน��ามันกลุ่มเบนซินและดีเซลซึ�งเป็นน��ามัน
ที�มีมูลค่าสูงได้เป็นส่วนใหญ่�โดยผลิตภัณฑ์น��ามันแก๊สโซฮอล์และน��ามันดีเซลจากโรงกลั �นน��ามันบางจากเป็นน��ามันท ี�ได้
คุณภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐานยโูร���ของภาครัฐ��

2.� กลุ่มธุรกิจการตลาด�ด�าเนินการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น��ามันเชื�อเพลิงที�ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อ

สิ�งแวดล้อม�ปี������ผลิตภัณฑ์น��ามนัส�าเร็จรูปจากกระบวนการผลิตกว่าร้อยละ����จ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
เครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ�ที�มีอยู่ทั �วประเทศรวม��,����แห่ง�ซึ�งประกอบด้วยเครือข่ายสถานีบริการมาตรฐาน
จ�านวน�����แห่ง�และสถานีบริการชุมชนจ�านวน�����แห่ง�(ณ����ธนัวาคม�����)�นอกจากนี��สถานีบริการของบริษัทฯ�
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ยังอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า�ด้วยธุรกิจนอนออยล์�(Non-Oil�Business)�และบริการต่างๆ�ในสถานีบริการ�ซึ�ง
ด�าเนินการโดย�บริษัท�บางจาก�รีเทล�จ�ากัด�เพื�อดึงดูดผู้มาใช้บร ิการในสถานีบริการน��ามันบางจากให้เพิ�มขึ�น�อาทิร้าน
สะดวกซื�อ�ร้านกาแฟ�และศูนย์บ�ารุงรกัษาเปลี�ยนถ่ายน��ามนัหล่อลื�นและล้างรถ�

3. ธุรกิจพลงังานไฟฟ้าสีเขียว�เพื�อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที�เพิ�มขึ�นของโลก�และลดผลกระทบการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ�ด�าเนินการโดย
บร ิษัทย่อย�คือ�บร ิษัท�บีซีพีจ ี�จ�ากัด�(มหาชน)�(BCPG)�ซึ�งจัดตั �งเพื�อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆ�ทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศ�โดย�ณ����ธันวาคม������BCPG�มีก�าลัง
การผลิตที�ด�าเนินการผลิตแล้ว����.��เมกะว ัตต์�

4. ธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ�ด�าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ�เช่น�ธุรกิจเอทานอล�และธุรกิจไบโอดีเซล�

ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงานทดแทน�โดยมีเป้าหมายเพื�อลดการขาดดุลการค้าจากการน�า เข้าน��ามัน
เชื�อเพลิง�เป็นประโยชน์ต่อความมั �นคงด้านพลังงานของประเทศ�สนับสนุนเกษตรกร�และรักษาสิ�งแวดล้อม�บริษัทฯ�ได้
ส่งเสริมสนับสนุนการน�าเอทานอลและไบโอดีเซลมาผสมกับน��ามันเบนซิน�และดีเซล�เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์����และ�
���รวมทั �งแก๊สโซฮอล์�E���และ�E���และน��ามนัไฮดีเซล�

5. ธุรกิจทรพัยากรธรรมชาติและพฒันาธุรกิจใหม่�เพื�อส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจที�

เกี�ยวเนื�องกับนวัตกรรม�เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ�เติบโตอย่างมั �นคง�โดยไ ด้จ ัดตั �ง�ได้จัดตั �ง
บร ิษัท�BCP�Innovation�Pte.�Ltd.�ขึ�นในประเทศสิงคโปร์�เพื�อด�าเนินกิจการและการลงทุนธุรกิจเกี�ยวกับแร่ลิเทียม�และ
ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ�ปัจจุบัน�BCPI�มีส ิทธิในการซื�อลิเทียมตามสัญญา�Lithium�Purchase�

Agreement�กับ�บร ิษัท�Lithium�Americas�Corp.�สูงสุด��,����ต ันต่อปี�จากโครงการ�Cauchari-Olaroz�และได้ลงทุนใน
ธุรกิจ�Startup�อีกหลายโครงการ�

6. ธุรกิจวิจยัและพฒันาและธรุกิจนวตักรรม�โดบริษัทฯ�ได้จัดตั �งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ�

หร ือBangchak�Initiative�and�Innovation�Center�(BiiC)�โดยม ีวัตถุประสงค์ในการสร้าง�Green�Ecosystem�เพื�อผล ักดัน
นวัตกรรมต่างๆ�โดยมุ่งเน้นด้านพลังงานสีเขียว�(Green�Energy)�และด้านชีวภาพ�(Bio-Based)�เพื�อน�ามาต่อยอดขยาย
ธุรกิจทั �งในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา� (Research�&�Development)�ธุรกิจเงินร่วมทุน�(Corporate�
Venture�Capital)�พร้อมทั �งบ่มเพาะธุรกิจ�(Ecosystem�and�Incubation)�มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั �นน�าในเอเชีย�

� ทั �งนี��โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท�ตามงบการเงินรวมตรวจสอบในปี�2563�-�2565�จ�าแนกได้ดังนี��

� ด�าเนินการโดย�

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทั�(%)�

ปี�2563� ปี�2564� ปี�2565�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

กลุ่มธุรกิจโรงกลั �นและการค้าน��ามัน1/� � � � � � � �

� บมจ.บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น� -� 71,983� 52.3� 136,786� 67.5� 151,191� 47.8�

� BCP�Trading�Pte.�Ltd.� 100.00� 39,139� 28.4� 24,998� 12.3� 107,500� 34.0�

�
บจก.�กรุงเทพขนส่งเชื�อเพลิง

ทางท่อและโลจสิติกส์�
100.00� -� -� -� -� 184� -�

รวม� � 258,875� 111,122� 80.7� 79.8� 111,122� 258,875�

กลุ่มธุรกิจการตลาด � � � � � � � �

� บมจ.บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น� -� 6,896� 5.0� 7,295� 3.6� 9,293� 2.9�
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� ด�าเนินการโดย�

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทั�(%)�

ปี�2563� ปี�2564� ปี�2565�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

� บจก.บางจากกรีนเนท� 49.00� 895� 0.7� 811� 0.4� 795� 0.3�

� บจก.บางจาก�รเีทล� 100.00� 748� 0.5� 678� 0.3� 907� 0.3�

รวม� � 10,995� 8,539� 6.2� 4.3� 8,539� 10,995�

กลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้า� � � � � � � �

� บมจ.บีซีพีจ�ี(กลุ่มบริษัท)� 57.19� 4,230� 3.1� 4,668� 2.3� 5,405� 1.7�

รวม� � 5,405� 4,230� 3.1� 2.3� 4,230� 5,405�

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ� � � � � � � �

� บมจ.บีบีจไีอ�(กลุ่มบริษัท)� 45.00� 12,558� 9.1� 14,085� 7.0� 13,325� 4.2�

รวม� � 13,325� 12,558� 9.1� 7.0� 12,558� 13,325�

กลุ่มธุรกิจทรพัยากรธรรมชาติและ

พฒันา�
� � � � � � �

� OKEA�ASA� 45.46� -� -� 10,068� 5.0� 23,349� 7.4�

� บจก.บีทเีอสจ �ี 51.00� -� -� 24� -� 234� 0.1�

รวม� � 23,583� -� -� 5.0� -� 23,583�

อื�นๆ� � 19� 1� -� -� 1� 19�

รวมรายรายได้จากการขายและ

การให้บริการ�
� 312,202� 136,450� 99.1� 99.1� 136,450� 312,202�

อื�นๆ2/� บรษิัท�และบรษิัทย่อย� � 1,281� 0.9� 3,306� 1.6� 4,084� 1.3�

รวม� � 316,286� 137,731� 100.0� 100.0� 137,731� 316,286�

หมายเหตุ� รายได้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นรายได้สุทธิกบับุคคลภายนอก�

� � 1/�� รายได้จากการขายน��ามนัในประเทศปี�2565�2564�และ�2563�มสี ัดส่วนร้อยละ�66.2,�68.5�และ�81.2�ตามล�าดบั�

2/����รายได้อื�น�ๆ�ได้แก่�รายได้จากการลงทุน�ก�าไรจากตราสารอนุพ ันธ์�ก�าไรจากอตัราแลกเปลี�ยน�ส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย�ก�าไรจากการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน�ก�าไรจาก
การจ�าหน่ายเงินลงทุน�

4. รายชื�อคณะกรรมการ�

�ณ�วันที��1�ก.ย.�2565�BCP�มีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน����ท่าน�โดยม ีรายชื�อดงันี��

� ชื�อ�–�นามสก ุล� ต�าแหน่ง�

1. � นาย�พิชัย�ชุณหวชิร� ประธานกรรมการ,�กรรมการอิสระ�

2. � นาย�สุเทพ�วงศ์วรเศรษฐ� รองประธานกรรมการ�

3. � นาย�ช ัยว ัฒน์�โควาวิสารัช� ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่,�กรรมการ�

4. � นาย�จ�าเริญ�โพธิยอด� กรรมการ�

5. � นาย�บุญชอบ�สุทธมนัสวงษ์� กรรมการ�
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� ชื�อ�–�นามสก ุล� ต�าแหน่ง�

6. � นาย�ชาญวิทย์�นาคบุร�ี กรรมการ�

7. � พลเอก�ทรงว ิทย์�หนุนภักดี� กรรมการอิสระ�

8. � พล.ต.ท.�ช ัยว ัฒน์�โชติมา� กรรมการอิสระ�

9. � พล.ต.ท.�ส�าราญ�นวลมา� กรรมการอิสระ�

10. � นาย�ปรเมธี�วิมลศิร�ิ กรรมการอิสระ,�ประธานกรรมการตรวจสอบ�

11. � นาย�ประสงค์�พูนธเนศ� กรรมการอิสระ�

12. � นาง�ปริศนา�ประหารข้าศึก� กรรมการอิสระ,�กรรมการตรวจสอบ�

13. � นาย�อชัพร�จารุจินดา� กรรมการอิสระ,�กรรมการตรวจสอบ�

14. � นาย�เชาวลิต�เอกบุตร� กรรมการอิสระ�

15. � นาย�นรินทร์�กัลยาณมิตร� กรรมการอิสระ,�กรรมการตรวจสอบ�
ที�มา�:�www.set.or.th��

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น�

�ณ�วันที��1�ก.ย.�2565�BCP�มีรายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ�่10�อันดับแรก�ดังนี��

� ชื�อ�–�นามสก ุล� หุ้น� ร้อยละ�

1. � บริษัท�ไทยเอ็นวีดีอาร์�จ �ากัด� 240,233,093� 17.45�

2. � ส�านักงานประกันสังคม� 198,307,697� 14.4

3. �
กองทุนรวม�วายุภักษ์หนึ�ง �โดย�บลจ.เอ็มเอฟซี�
จ�ากัด�(มหาชน)�

136,586,300� 9.92�

4. �
กองทุนรวม�วายุภักษ์หนึ�ง�โดย�บลจ.กรุงไทย�จ�ากัด�
(มหาชน)�

136,586,300� 9.92�

5. � กระทรวงการคลัง� 65,543,767� 4.76�

6. �
SOUTH�EAST�ASIA�UK�(TYPE�C)�NOMINEES�
LIMITED�

49,840,498� 3.62�

7. � บริษัท�กรุงเทพประกันชีว ิต�จ�ากัด�(มหาชน)� 24,154,700� 1.75�

8. � นาง�สมทรง�ลาภานันต์รัตน�์ 23,923,700� 1.74�

9. � บริษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ �ากัด(มหาชน)� 19,238,000� 1.4�

10. STATE�STREET�EUROPE�LIMITED� 11,908,095� 0.86�
ที�มา�:�www.set.or.th�

6. งบการเงิน�

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน�

งบแสดงฐานะการเงิน�

31�ธนัวาคม�2563�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2564�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ�

สินทรพัยห์มุนเวียน� � � � � � �

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด� 21,651� 14.6� 32,022� 15.9� 45,932� 19.0�

เงนิลงทุนระยะสั �น� 25� 0.0� 808� 0.4� 1,237� 0.5�
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งบแสดงฐานะการเงิน�

31�ธนัวาคม�2563�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2564�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น� 6,402� 4.3� 15,234� 7.5� 22,199� 9.2

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั� 73� 0.0� 212� 0.1� 636� 0.3

เงนิให้กู้ยมืระยะสั �น� � � � � 91� 0.0

สนิค้าคงเหล ือ� 16,162� 10.9� 18,497� 9.2� 29,533� 12.2

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ ื�น� 56� 0.0� 274� 0.1� 629� 0.3

เงนิชดเชยกองทุนน��ามนัค้างรบั� 2,927� 2.0� 2,327� 1.2� 11,093� 4.6

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน� 47,296� 31.9� 69,372� 34.4� 111,349� 45.9�

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� � � � � � �

สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น� 1,696� 1.1� 4,548� 2.3� 3,504� 1.4

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค ้า� 14,331� 9.7� 13,670� 6.8� 1,852� 0.8

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน� 1,255� 0.8� 400� 0.2� 1,653� 0.7

อสงัหารมิทรัพย์เพื�อการลงทุน� 127� 0.1� 127� 0.1� 127� 0.1

ที�ดิน�อาคารและอุปกรณ�์ 54,567� 36.8� 69,233� 34.3� 73,018� 30.1

สนิทรพัย์สทิธิการใช�้ 11,087� 7.5� 13,625� 6.8� 16,947� 7.0

ค่าความนิยม� 2,129� 1.4� 4,022� 2.0� 5,788� 2.4

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน� 11,180� 7.5� 11,591� 5.7� 11,738� 4.8

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี� 2,981� 2.0� 2,126� 1.1� 850� 0.4

สนิทรพัย์ที�ได้มาจากการค��าประกัน� 0� 0.0� 11,394� 5.6� 12,923� 5.3�

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื�น� 1,674� 1.1� 1,678� 0.8� 2,594� 1.1

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� 101,027� 68.1� 132,413� 65.6� 130,995� 54.1�

รวมสินทรพัย�์ 148,323� 100.0� 201,785� 100.0� 242,344� 100.0�

� � � � � � �

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น� � � � � � �

หนี� สินหมุนเวียน� � � � � � �

เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ� 3,975� 2.7� 1,257� 0.6� 1,101� 0.5�

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น� 12,277� 8.3� 15,651� 7.8� 28,948� 11.9

เงนิกู้ยืมระยะยาวที�ถึงก�าหนดช�าระในหนึ�งปี� � � 4,964� 2.5� 7,231� 3.0�

หนี�สนิตามสัญญาเช่าที�ถ ึงก�าหนดช�าระในหนึ�งปี� � � 1,220� 0.6� 1,381� 0.6�

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี � 2,500� 1.7� 4,499� 2.2� 2,400� 1.0�

เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั� � � 17� 0.0� � �

ภาษีสรรพสามติและเงินน�าส่งกองทุนน��ามนัเชื�อเพลิง
ค้างจ่าย�

� � 960� 0.5� 1,134� 0.5�

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย� 146� 0.1� 3,046� 1.5� 2,030� 0.8�

หนี�สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น� 185� 0.1� 510� 0.3� 1,993� 0.8�

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น� 1,481� 1.0� 1,981� 1.0� 1,634� 0.7�

รวมหนี�สินหมุนเวียน� 25,502� 17.2� 34,105� 16.9� 47,852� 19.7�

หนี� สินไม่หมุนเวียน� � � � � � �

เงนิกู้ยืมระยะยาว� 30,615� 20.6� 21,883� 10.8� 16,489� 6.8�

หนี�สนิตามสัญญาเช่า� 6,581� 4.4� 7,518� 3.7� 10,401� 4.3�

หุ้นกู�้ 23,480� 15.8� 47,904� 23.7� 54,018� 22.3�
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งบแสดงฐานะการเงิน�

31�ธนัวาคม�2563�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2564�

(ตรวจสอบ)�

31�ธนัวาคม�2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

หนี�สนิภาษีเงินได้รอการตดับัญชี� 795� 0.5� 2,617� 1.3� 6,561� 2.7

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน�ส�าหรบัผลประโยชน์
พนักงาน�

2,336� 1.6� 2,388� 1.2� 2,287� 0.9�

ประมาณการหนี�สินส�าหรบัต้นทุนในการรื�อถอน� 256� 0.2� 15,602� 7.7� 20,901� 8.6

หนี�สนิทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื�น� 87� 0.1� 29� 0.0� 60� 0.0

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น� 354� 0.2� 179� 0.1� 397� 0.2

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน� 64,504� 43.5� 98,121� 48.6� 111,114� 45.8�

รวมหนี�สิน� 90,006� 60.7� 132,226� 65.5� 158,966� 65.6�

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น� � � � � �

ส่วนของผู้ถือหุ้น� � � � � �

ทุนเรอืนหุน้�� � � � � �

ทุนจดทะเบียน�� � � � � �

(จ�านวน�1,376,923,157�หุ้น�มูลค่า�1�บาทต่อหุ้น)� 1,377� 0.9� 1,377� 0.7� 1,377� 0.6

ทุนที�ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว� � � � � �

(จ�านวน�1,376,923,157�หุ้น�มูลค่า�1�บาทต่อหุ้น)� 1,377� 0.9� 1,377� 0.7� 1,377� 0.6

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ� 11,157� 7.5� 11,157� 5.5� 11,157� 4.6

ส่วนเกินทุนอื�น� 3,441� 2.3� 3,333� 1.7� 3,824� 1.6

ใบส�าคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น� 2� 0.0� 15� 0.0� 19� 0.0

ใบส�าคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญที�หมดอายุแล้ว� � � � � 2� 0.0

ก�าไรสะสมจดัสรรแล้ว� � � � � � �

���ทุนส�ารองตามกฎหมาย� 153� 0.1� 153� 0.1� 153� 0.1

���ส�ารองหุ้นทุนซื�อคนื� 505� 0.3� 505� 0.3� 248� 0.1

ก�าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร� 22,441� 15.1� 28,205� 14.0� 37,670� 15.5

หุ้นทุนซื�อคืน� (505)� (0.3)� (505)� (0.3)� (248)� (0.1)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที�มลีกัษณะคล้ายทุน � 9,941� 6.7� 9,941� 4.9� 9,941� 4.1

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถ ือหุน้� (2,147)� (1.4)� (713)� (0.4)� (1,439)� 0.6)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่� 46,366� 31.3� 53,467� 26.5� 62,704� 25.9�

ส่วนได้เสยีที�ไม่มีอ�านาจควบคุม � 11,950� 8.1� 16,092� 8.0� 20,674� 8.5

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น� 58,316� 39.3� 69,559� 34.5� 83,378� 34.4�

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น� 148,323� 100.0� 201,785� 100.0� 242,344� 100.0�

ที�มา:�งบการเงนิรวมที�ตรวจสอบแล้วของ�BCP�ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�2563�-�2565�

6.2 งบก �าไรขาดทุน�

งบแสดงก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ�

รายได้จากการขายและการให้บริการ� 136,450.29� 99.61� 199,417.00� 99.36� 312,202.37� 99.41

เงนิปันผลรบั� � � � � 11.64� 0.00�

รายได้อื�น� 532.53� 0.39� 1,278.74� 0.64� 1,842.06� 0.59�

รายได้รวม� 136,982.82� 100.00� 200,695.74� 100.00� 314,056.07� 100.00�
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�

งบแสดงก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

ต้นทุนขายและการให้บรกิาร� (132,122.13)� (96.45)� (175,744.43)� (87.57)� (265,933.70)� (84.68)

ก�าไรขั �นต้น� 4,328.16� 3.16� 23,672.56� 11.80� 46,268.67� 14.73�

ค่าใช้จ่ายในการขาย� (4,260.28)� (3.11)� (4,181.58)� (2.08)� (4,931.29)� (1.57)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร� (2,880.76)� (2.10)� (2,971.49)� (1.48)� (4,272.26)� (1.36)

ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจและประเมนิค่า� 0.00� 0.00� (516.30)� (0.26)� (1,187.61)� (0.38)

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ�์ 16.56� 0.01� (1,273.97)� (0.63)� (5,135.98)� (1.64)

ก�าไรจากอตัราแลกเปลี�ยน� 732.13� 0.53� 250.51� 0.12� 0.99� 0.00

ก�าไร�(ขาดทุน)�จากการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน�

0.00� 0.00� 614.37� 0.31� 9.85� 0.00�

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุน� 0.00� 0.00� 120.27� 0.06� 2,031.18� 0.65

กลบัรายการ�(ขาดทุน)�จากการด้อยค่าของ
สนิทรพัย �์ (2,374.86)� (1.73)� (1,357.62)� (0.68)� (2,433.19)� (0.77)�

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน� (3,906.52)� (2.85)� 15,635.49� 7.79� 32,204.05� 10.25�

ต้นทุนทางการเงนิ� (1,969.30)� (1.44)� (2,539.51)� (1.27)� (3,976.72)� (1.27)

ผลก�าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า�
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)�ซึ�งเป็นไปตาม�TFRS�9�

(890.74)� (0.65)� (30.33)� (0.02)� (411.17)� (0.13)�

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการ

ร่วมค้าที�ใช้วธิีส่วนได้เสีย�
(592.02)� (0.43)� 1,042.11� 0.52� 188.10� 0.06�

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้� (7,358.58)� (5.37)� 14,107.76� 7.03� 28,004.27� 8.92�

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้� 1,588.60� 1.16� (4,263.05)� (2.12)� (12,851.79)� (4.09)�

ก�าไรส�าหรบัปี� (5,769.98)� (4.21)� 9,844.72� 4.91� 15,152.48� 4.82�

การแบ่งปันก�าไร� � � � � � �

����ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่� (6,967.07)� (5.09)� 7,623.79� 3.80� 12,575.16� 4.00�

����ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสยีที�ไม่มอี�านาจควบคุม� 1,197.09� 0.87� 2,220.93� 1.11� 2,577.32� 0.82�
ที�มา:�งบการเงนิรวมที�ตรวจสอบแล้วของ�BCP�ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�2563�-�2565�

6.3 งบกระแสเงินสด�

งบแสดงกระแสเงินสด�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ล้านบาท� ล้านบาท�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน� � � �

ก�าไรส�าหรบัปี� (5,769.98)� 9,844.72� 15,152.48�

รายการปรับปรุง� � � �

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้� (1,588.60)� 4,263.05� 12,851.79�

ต้นทุนทางการเงนิ� 1,969.30� 2,539.51� 3,976.72�

ค่าเส ื�อมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย� 6,821.37� 8,074.88� 10,003.56�

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที�ยงัไม่เกิดขึ�น� (31.89)� 229.64� 992.02�

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น� (296.50)� 639.95� 611.68

ขาดทุนจากการปร ับมูลค่าสนิค้าคงเหล ือ� (4.68)� 2.09� 330.17�

(กลบัรายการ)�ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย�์ 2,374.86� 1,357.62� 2,433.19�

(กลบัรายการ)�ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ�งเป็นไปตาม�TFRS�9� 890.74� 30.33� 411.17�
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งบแสดงกระแสเงินสด�

2563�

(ตรวจสอบ)�

2564�

(ตรวจสอบ)�

2565�

(ตรวจสอบ)�

ล้านบาท� ล้านบาท� ล้านบาท

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการส�ารวจและประเมินค่า� � 69.40� 517.00

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์� 134.87� 84.56� 134.56

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน� 33.60� �

(ก�าไร)�ขาดทุนจากการปร ับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน� 21.72� (614.37)� (9.85)

ค่าใช้จ่ายในการจ�าหน่ายเงินลงทุนอื�น� 21.46� 2.13� 0.00

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม� � (120.27)� (2,031.18)

รายได้ดอกเบี�ยและเงนิปันผล� (157.41)� (184.79)� (315.00)

ประมาณการหนี�สินส�าหรบัผลประโยชน์พนักงาน� 230.48� 160.61� 191.91

ใบส�าคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น� 0.00� 23.27� 8.15

(กลบัรายการ)�ประมาณการหนี�สินส�าหรบัโปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกค้า� (9.78)� (4.78)� 11.22

รายได้ตดับญัชีรับรู้� (7.35)� (7.58)� (4.16)

ส่วนแบ่งก�าไรของบรษิัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้วธิีส่วนได้เสยี�(สุทธิจากภาษี)� 592.02� (1,042.11)� (188.10)

� 5,224.21� 25,347.86� 45,077.31

การเปลี �ยนแปลงในสนิทรพัย์และหนี�สินด�าเนินงาน� � �

ลูกหนี�การค้า�� 3,196.59� (3,654.20)� (5,195.77)

ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น� 255.20� (1,296.20)� (12,394.23)

สนิค้าคงเหล ือ� (386.76)� (1,642.27)� (11,283.01)

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื�น� (44.41)� 294.64� 336.42�

เจ้าหนี�การค้า� (1,321.46)� 251.94� 8,072.31�

เจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น� (576.76)� (1,754.15)� 5,460.22�

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น� 21.28� 236.30� 215.35�

ประมาณการหนี�สินส�าหรบัผลประโยชน์พนักงาน� 230.48� (225.69)� (267.35)�

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น� (80.32)� (313.05)� (113.41)�

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน�� 6,121.66� 17,245.17� 29,907.85�

ภาษีเงินได้จ่ายออก� 217.92� (265.02)� (10,464.96)�

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน�� 6,339.58� 16,980.16� 19,442.89�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน� � � �

เงนิลงทุนระยะส ั �นเพิ�มขึ�น� 267.93� (795.02)� (417.33)�

เงนิสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมสุทธิจากเงนิสดที�ได้มา� (5,015.46)� � (988.13)�

เงนิสดได้มาจากการรวมธุรกิจ� � 5,010.72� 0.00�

เงนิสดจ่ายเพื�อการซื�อธุรกิจ� � � (4,306.39)�

เงนิสดจ่ายเพื�อการลงทุนในเงนิลงทุนอื�น� (796.51)� (1,707.70)� (34.44)�

เงนิสดจ่ายเพื�อการช�าระค่าหุ ้นในบรษิทัย่อย� � � 0.00�

เงนิสดลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย� � (21.34)� (20.04)�

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย� � 0.29� 53.26�

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัทร่วม� � 234.86� 14,551.32�

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนอื�น� 4,251.70� 433.09� 0.00�

เงนิสดรบัจากการลดทุนในบรษิัทร่วม� 842.34� � �

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์� (5,596.82)� (7,972.29)� (7,526.43)�

เงนิสดรบัจากการขายที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์� 26.58� 438.85� 27.75�

เงนิสดจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งสทิธิการใช้สนิทรพัย�์ (196.60)� (2,198.49)� (997.40)�
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งบแสดงกระแสเงินสด�
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เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน� (199.81)� (717.10)� (1,378.79)

เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นเพิ�มข ึ�น� � � (95.20)

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น� (238.60)� (1,645.03)� (235.34)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั� 0.00� 2,669.36� 0.00

ดอกเบี�ยรบั� 239.84� 226.64� 238.78

เงนิปันผลรบั� 62.34� 203.23� 166.14

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน� (6,353.06)� (5,839.92)� (962.23)�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน� � � �

เงนิสดรบัจากหุ้นทุนออกใหต้ามสทิธ�ิ 1.38� � 111.36

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นสามัญของบรษิัทย่อย� 5,149.07� 1,654.87� 3,990.74

เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิลดลง� (1,075.68)� (2,719.51)� (95.33)

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ� 13,784.12� 3,352.09� 5,143.99

เงนิสดจ่ายเพื�อช�าระเงนิกู้ยมืระยะยาว� (2,835.87)� (13,054.95)� (8,258.09)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อหุ้นทุนคนื� (73.55)� �

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะส ั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั� � 17.24�

เงนิสดจ่ายเพื�อช�าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั� � � (17.24)

เงนิสดจ่ายช�าระหนี�สนิตามสัญญาเช่า� (1,963.46)� (1,664.95)� (2,082.73)

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้� 8,000.00� 20,283.56� 13,000.00�

เงนิสดจ่ายเพื�อช�าระหุ้นกู้� (3,000.00)� (3,322.60)� (9,634.11)�

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายหุ้นทุนซื�อคนื� � � 275.99�

ต้นทุนทางการเงนิจ่าย� (2,175.41)� (2,392.29)� (2,819.41)�

ดอกเบี�ยจ่ายส�าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�มีลกัษณะคล้ายทุน� (501.37)� (500.00)� (500.00)�

เงนิปันผลจ่าย� (742.55)� (2,672.18)� (4,260.85)�

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมจดัหาเงิน� 14,566.69� (1,018.72)� (5,145.67)�

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�นสุทธิก่อนผลกระทบของอตัรา
แลกเปล ี�ยน�

14,553.21� 10,121.52� 13,334.99�

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มตี่อเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � (177.94)� 249.18� 575.31�

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ� 0.00� 10,370.70� 13,910.30�

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด�ณ�วนัที��1�มกราคม� 7,275.81� 21,651.08� 32,021.77�

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วันที��31�ธนัวาคม� 21,651.08� 32,021.77� 45,932.07�

รายการที �ไม่ใช่เงินสด� � � �

เจ้าหนี�ค่าซื�อที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์� 682.42� 613.43� 349.86

การลงทุนในบรษิัทร่วมโดยการโอนลูกหนี�การค้า� � � 1,236.05

(ก�าไร)�ขาดทุนจากการปร ับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน� 21.72� (614.37)� (9.85)�
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ที�มา:�งบการเงนิรวมที�ตรวจสอบแล้วของ�BCP�ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�2563�-�2565�

6.4 อตัราส่วนทางการเงิน�

อตัราส่วนทางการเงิน� หน่วย�

งบการเงินรวมส�าหรบังวดปี�

สิ�นสุดวนัที��31�ธนัวาคม�

2563� 2564� 2565�

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร� � � � �

อตัราส่วนสภาพคล่อง� เท่า� 1.85� 2.03� 2.33

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็� เท่า� 1.10� 1.40� 1.40

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี�การค้า� เท่า� 18.33� 26.29� 26.29

ระยะเวลาเรยีกเก็บหนี�เฉล ี�ย� วนั� 20� 14� 14

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิค้าคงเหลือ� เท่า� 13.44� 18.61� 18.61

ระยะเวลาช�าระหนี�� วนั� 27� 20� 20

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร� � � � �

อตัราก�าไรข ั �นต้น� %� 3.17� 11.87� 14.82

อตัราก�าไรจากการด�าเนินงาน� %� 3.01� 12.95� 14.33

อตัราก�าไรสุทธิ� %� (4.23)� 4.94� 4.85

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น� %� (14.22)� 15.27� 21.65

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย�์ %� (3.90)� 9.51� 14.40

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน� � � � �

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้� เท่า� 1.54� 1.90� 1.91

อตัราส่วนหนี�สนิที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น� เท่า� 1.22� 1.28� 0.97�

อตัราส่วนหนี�สนิที�มีดอกเบี�ยส ุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น� เท่า� 0.85� 0.59� 0.37�

อตัราส่วนหนี�สนิสุทธิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น�(Net�D/E)� เท่า� 0.86� 0.70� 0.41�
ที�มา:รายงานประจ�าปี�2564�ของ�BCP�และข้อมูลจากบริษัทฯ�

7. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

ในส่วนนี��อธิบายถึงข้อมูลทางการเงินในอดีต�รวมถึงฐานะการเงิน�ผลการด�าเนินงาน�และกระแสเงินสดในอดีต
ของ�BCP�ตามงบการเงินรวมที�ผ่านการตรวจสอบ�ณ�และส�าหรับปีสิ�นสุดวันที��31�ธันวาคม�2563�–�2565�ตลอดจนการ
ประเมินปัจจัยต่าง�ๆ�ที�อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตของ�BCP�

7.1 ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

บร ิษัท�บางจาก�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“บริษัทฯ”�หร ือ�“BCP”)�เป็น�บริษัทพลังงานไทยที�ด�าเนินงาน
เคียงคู่กับการดูแลสิ�งแวดล้อม�และสังคม�โดยด�าเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั �นน��ามัน�ปิโตรเลียม�ตั �งแต่
การจัดหานน��ามันดิบทั�งจากแหล่งต่างประเทศ �และภายในประเทศ�เข้ากลั �นเป็นน��ามันส�าเร็จรูปที�ได้มาตรฐาน�ด้วยก�าลงั
การผลิตสูงสุด�120,000�บาร์เรลต่อว ัน�และจัดจ�าหน่าย�ผ่านเครือข่ายสถานีบริการน��ามันบางจากกว่า�1,200�แห่งทั �ว
ประเทศ�รวมถึง ได้ขยาย กิจการสู่ธุ รกิจการค้าน��ามัน�ธุรกิจพลังง านไฟฟ้าสีเขียว�ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ�ธุรกิจ
ทร ัพยากรธรรมชาติและ�พัฒนาธุรกิจใหม่�ทั �งนี��บริษัทฯ�มีเป้าหมายสูงสุดที�จะสร้าง �ความมั �นคงด้านพลังงานให้ประเทศ�
ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ �เพื�อสร้างความต่อเนื�องและความยั �งยืนแก่กิจการ�โดยโครสร้างรายได้ของ�BCP�สามารถ
จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ�ออกเป็น�3�กลุ่มธุรกิจหลกั�ได้ดังนี��

1. ธุรกิจขายน��ามันและธุรกิจเสริม�
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2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า�

3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ�

7.1.1 รายได้รวม�

รายได้รวมของ�BCP�เท่ากับ�137,731�ล้านบาท�202,723�ล้านบาท�และ�316,286�ล้านบาท�ส�าหรบัปีสิ�นสุดวันที��
31�ธันวาคม�2563�-�2565�ตามล�าดับ�โดยรายได้รวมของ�BCP�มาจากรายได้จากธุรกิจการขายน��ามันและธุรกิจเสริม�เป็น
ส�าคญั�โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร ้อยละ�70�ของรายได้รวม�

� ด�าเนินการโดย�

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทั�(%)�

ปี�2563� ปี�2564� ปี�2565�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

กลุ่มธุรกิจโรงกลั �นและการค้าน��ามัน1/� � � � � � � �

� บมจ.บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น� -� 71,983� 52.3� 136,786� 67.5� 151,191� 47.8�

� BCP�Trading�Pte.�Ltd.� 100.00� 39,139� 28.4� 24,998� 12.3� 107,500� 34.0�

�
บจก.�กรุงเทพขนส่งเชื�อเพลิง
ทางท่อและโลจสิติกส์�

100.00� -� -� -� -� 184� -�

รวม� � 258,875� 111,122� 80.7� 79.8� 111,122� 258,875�

กลุ่มธุรกิจการตลาด � � � � � � � �

� บมจ.บางจาก�คอร์ปอเรช ั �น� -� 6,896� 5.0� 7,295� 3.6� 9,293� 2.9�

� บจก.บางจากกรีนเนท� 49.00� 895� 0.7� 811� 0.4� 795� 0.3�

� บจก.บางจาก�รเีทล� 100.00� 748� 0.5� 678� 0.3� 907� 0.3�

รวม� � 10,995� 8,539� 6.2� 4.3� 8,539� 10,995�

กลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้า� � � � � � � �

� บมจ.บีซีพีจ�ี(กลุ่มบริษัท)� 57.19� 4,230� 3.1� 4,668� 2.3� 5,405� 1.7�

รวม� � 5,405� 4,230� 3.1� 2.3� 4,230� 5,405�

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ� � � � � � � �

� บมจ.บีบีจไีอ�(กลุ่มบริษัท)� 45.00� 12,558� 9.1� 14,085� 7.0� 13,325� 4.2�

รวม� � 13,325� 12,558� 9.1� 7.0� 12,558� 13,325�

กลุ่มธุรกิจทรพัยากรธรรมชาติและ
พฒันา�

� � � � � � �

� OKEA�ASA� 45.46� -� -� 10,068� 5.0� 23,349� 7.4�

� บจก.บีทเีอสจ �ี 51.00� -� -� 24� -� 234� 0.1�

รวม� � 23,583� -� -� 5.0� -� 23,583�

อื�นๆ� � 19� 1� -� -� 1� 19�

รวมรายรายได้จากการขายและ

การให้บริการ�
� 312,202� 136,450� 99.1� 99.1� 136,450� 312,202�
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� ด�าเนินการโดย�

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทั�(%)�

ปี�2563� ปี�2564� ปี�2565�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

รายได�้

(ล้านบาท)�
ร้อยละ�

อื�นๆ2/� บรษิัท�และบรษิัทย่อย� � 1,281� 0.9� 3,306� 1.6� 4,084� 1.3�

รวม� � 316,286� 137,731� 100.0� 100.0� 137,731� 316,286�

หมายเหตุ� รายได้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นรายได้สุทธิกบับุคคลภายนอก�

� � 1/�� รายได้จากการขายน��ามนัในประเทศปี�2565�2564�และ�2563�มสี ัดส่วนร้อยละ�66.2,�68.5�และ�81.2�ตามล�าดบั�

2/����รายได้อื�น�ๆ�ได้แก่�รายได้จากการลงทุน�ก�าไรจากตราสารอนุพนัธ์�ก�าไรจากอัตราแลกเปลี�ยน�ส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้วิธีส่วนได้เสีย�ก�าไรจากการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน�ก�าไรจาก
การจ�าหน่ายเงินลงทุน�

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการของ�BCP�เท่ากับ�136,450�ล้านบาท�199,417�ล้านบาท�และ�312,202�
ล้านบาท�ส�าหร ับปีสิ�นสุดวันท ี��31�ธันวาคม�2563�–�2565�ตามล�าดับ�โดยรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการของ�
BCP�มาจากธุุรกิจขายน���ามนัและธุุรกิจเสริม�เป็นส�าคัญ�ในปี�2564�รายได้จากการขายและให้บริการของ�BCP�ปรับ
เพิ�มขึ�น�62,967�ล้านบาท�หร ือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�46.2�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของ
รายได้จาก�OKEA�ทั �งนี�หากไม่นับรวมรายได้จากการขายของ�OKEA�กลุ่มบริษัทฯ�มีรายได้เพิ�มขึ�นจากธุรกิจที�เกี�ยวข้อง
กับน��าม ัน�โดยในส่วนของบริษัทฯ�ปรับเพ ิ�มขึ�นจากราคาขายเฉลั�ยต่อหน่วยเพิ�มขึ�นร้อยละ�32�จากปีก่อนหน้า�จากราคา
น��ามันดิบปรับตัวสูงขึ�นตามการฟื�นตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุปสงค์น��ามัน�หล ังจากมีความคืบหน้าในการฉีด

วัคซีน�COVID-19�ทั �วโลก�อีกท ั�งปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น��ามันรวมของบริษัทฯ�เพิ�มขึ�นร้อยละ�4�เมื�อเท ียบกับปี
ก่อนหน้า �โดยหลักมาจากการส่งออกน�� ามันเตาก�ามะถันต��า�และ�UCO�นอกจากนี��BCPT�มีรายได้จากการขายเพิ�มขึ�น�
โดยหลักมาจากราคาขายเฉลี�ยต่อหน่วยและปร ิมาณการจ�าหน่ายกับบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัทฯ�ปรับเพิ�มขึ�น�ขณะที�ในปี�
2565นอกกลุ่มบริษัทฯ�ปร ับเพิ�มขึ�น�ขณะที�ในปี�2565�รายได้จากการขายและให้บริการของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�น�112,785�
ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพ ิ�มขึ�นร้อยละ�56.6�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจน��ามันเป็น
หลัก�จากการที�ราคาขายเฉลี�ยต่อหน่วยเพิ�มขึ�นตามราคาน��าม ันดิบและ ราคาน��ามันส�าเร็จรูปที�ปรับเพิ�มขึ�นตามภาวะ
ตลาดโลก�รวมถึงปริมาณการจ�าหน่ายเพิ�มขึ�น�อีกทั �งกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติได้ร ับปัจจ ัยบวกจากราคาขายเฉลี�ย
น��ามันและก๊าซธรรมชาติเหลวปรบัเพิ�มขึ�นร้อยละ�51�จากปีก่อนหน้า�

7.1.2 รายได้อื�น�ๆ�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�มีรายได้อื�น�ๆ�จ�านวน�533�ล้านบาท�1,279�ล้านบาท�และ�1,842�ล้านบาท�
ตามล�าดับ�โดยในปี�2564�รายได้อื�น�ๆ�เพ ิ�มขึ�น�746�ล้านบาท�โดยม ีสาเหตุหลักจากค่าปรับโครงการก่อสร้างล่าช้า�ที�
ได้ร ับจากผู้รบัเหมาโครงการ�OKEA�ขณะที�ในปี�2565�รายได้อื�น�ๆ�ปรับเพิ�มขึ�นต่อเนื�องจาก�1,279�ล้านบาท�ในปี�2564�
เป็น�1,842�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�44�จากปีก่อนหน้า�

7.1.3 ก�าไรขั�นต้น�

ก�าไรข ั�นต้นของ�BCP�เท่ากับ�4,328�ล้านบาท�23,672�ล้านบาท�และ�46,269�ล้านบาท�ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที��31�
ธันวาคม�2563�–�2565�ตามล�าดับ�ในปี�2564�ก�าไรขั �นต้นของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�น�19,344�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการ
เพิ�มขึ�นร้อยละ�446.9�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของก�าไรขั�นต้นจาก�OKEA�ร้อยละ�36�จากปีก่อน
หน้า�ทั�งนี��หากไม่รวมก�าไรข ั �นต้นของ�OKEA�กลุ่มบริษัทฯ�มีก�าไรข ั�นต้นเพิ�มขึ�นจากธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับน��ามนั�โดยหลัก
มาจากในปี�2564�กลุ่มบริษัทฯ�มี�Inventory�Gain�6,700�ล้านบาท�เมื�อเทียบกับปี�2563�ที�มี�Inventory�Loss�4,748�ล้าน
บาท�และธุรกิจโรงกลั �นมีค่าการกลั �นพื�นฐานอยู่ที��4.52�เหรียญสหรัฐฯ�ต่อบาร์เรล�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน�1.31�เหรียญสหรัฐฯ�
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ต่อบาร์เรล�เนื�องจากส่วนต่างราคาน�� ามันส�าเร็จรูปและน��ามันอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับต ัวสูงขึ�น�และ�Crude�
Premium�ปร ับลดลง�ในขณะที�ธุรกิจการตลาดม ีค่าการตลาดรวมสุทธิลดลงร้อยละ�14�จากปีก่อนหน้า�เนื�องจากราคา
น��ามันส�าเร็จรูป�ไบโอดีเซล�และเอทานอลปรับเพิ�มขึ�น�อีกทั�งภาครัฐได้ออกมาตรการตรึงราคาขายปลีกน��ามันดีเซล�ท�าให้
บริษัทฯ�ไม่สามารถปรับราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการให้เหมาะสมกับต้นทุนผลิตภัณฑ์น��ามนั�ส่งผลให้ค่าการตลาดรวม
สุทธิต่อหน่วยปรับลดลง�เมื�อเท ียบกับปีก่อน�ขณะที�ในปี�2565�ก�าไรข ั �นต้นของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�น�22,596�ล้านบาท�หรือ
คิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�95.5�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลักจากธุรกิจโรงกลั �นมีค่าการกลั �นพื�นฐาน�(Operating�
GRM)�14.33�เหรียญสหรัฐฯ�ต่อบาร์เรล�ปรับเพิ�มขึ�น�9.81�เหรียญสหรัฐฯ�ต่อบาร์เรล�เมื�อเทียบกับปีก่อนหน้า�โดยหลัก
เกิดจาก�Crack�Spread�ของทุกผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ�มขึ�นตามภาวะตลาดโลก�

7.1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร�จ�านวน�7,141�ล้านบาท�7,153�ล้านบาท�และ�
9,204�ล้านบาท�คิดเป็นร้อยละ�5.2�ร้อยละ�3.6�และร้อยละ�2.9�ของรายได้รวม�ตามล�าดับ�ในปี�2564�ค่าใช้จ ่ายในการ
ขายและบริหาร�เพิ�มขึ�น�12�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�1.3�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�น
ของค่าใช้จ่ายของ�OKEA�จ�านวน�308�ล้านบาท�ขณะที�ค่าใช้จ่ายในการของของ�BCP�ในกลุ่มธุรกิจอื�น�ปรับลดลง�
เนื�องจากกลุ่มธุรกิจตลาด�ม ีการปรับเปล ี�ยนรูปแบบธุรกิจร้านสะดวกซื�อ�ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน
ภาพรวมใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า�ทั �งนี�ในปี�2565�ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร�เพิ�มขึ�น�2,050�ล้านบาท�หรือคิดเป็น
การเพิ�มขึ�นร้อยละ�22.3�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นตามการเติบโตของธุรกิจ�และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง
กับบุคลากร�

ในการ�Refinance��และดอกเบี�ยจากเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและ
สิ�งแวดล้อม�ขณะที�ในปี�2565�ต้นทุนทางการเงินเพิ�มขึ�นต่อเนื�องจาก�2,540�ล้านบาท�ในปี�2564�เป็น�3,977�ล้านบาท�
คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�1,437�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�น�ร้อยละ�56.6�เป็นผลจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ�ในไตร
มาส�4�กอปรกับการเพิ�มขึ�นของอัตราดอกเบี�ยในท้องตลาด�

7.1.5 ต้นทุนทางการเงิน�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�ม ีต้นทุนทางการเงิน�จ�านวน�1,969�ล้านบาท�2,540�ล้านบาท�และ�3,977�ล้านบาท�
คิดเป็นร้อยละ�1.4�ร้อยละ�1.3�และร้อยละ�1.3�ของรายได้รวม�ตามล�าดับ�ในปี�2564�ต้นทุนทางการเงินเพิ�มขึ�น�570�ล้าน
บาท�หร ือคิดเป็นการเพ ิ�มขึ�นร้อยละ�29.0�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายในการ�Refinance��และดอกเบี�ย
จากเง ินลงทุนในการก่อสร้างโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและสิ�งแวดล้อม�ขณะท ี�ในปี�2565�ต้นทุนทางการเงิน
เพ ิ�มขึ�นต่อเนื�องจาก�2,540�ล้านบาท�ในปี�2564�เป็น�3,977�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�1,437�ล้านบาท�หรือคิดเป็น
การเพิ�มขึ�น�ร ้อยละ�56.6�เป็นผลจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ�ในไตรมาส� 4�กอปรกับการเพิ�มขึ�นของอัตราดอกเบี�ยใน
ท้องตลาด�

7.1.6 ก�าไรสุทธิ�

ในปี�2563�–�2565�บริษัทฯ�ม ีก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิส�าหร ับปีที�เป็นของบริษัทใหญ่�จ�านวน�(6,697)�ล้านบาท�
7,624�ล้านบาท�และ�12,575�ล้านบาท�หรือคิดเป็นอัตราก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิเท่ากับร้อยละ�(5.1)�ร้อยละ�3.8�และร้อยละ�
4.80�ตามล�าดับ�ในปี�2564�ก�าไรสุทธ ิเพิ�มขึ�น�14,591�ล้านบาท�จากปีก่อนหน้า�โดยม ีสาเหตุหลักจากการปรบัเพิ�มขึ�นของ
รายได้ที�เพิ�มขึ�นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ�COVID-19�ที�ดีขึ�นกว่าช่วงก่อนหน้า�ขณะที�ในปี�2565�ก�าไรสุทธิ
เพ ิ�มขึ�นจาก�7,624�ล้านบาท�ในปี�2564�เป็น�12,575�ล้านบาท�คิดเป็นการเพิ�มขึ�น�4,951�ล้านบาท�หร ือคิดเป็นการ
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เพ ิ�มขึ�นร้อยละ�65.0�จากปีก่อนหน้า�เป็นผลจากรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจโรงกลั �นน��ามันและการค้าน��ามัน�จาก
ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนท ี�ผลักดันให้ราคาน��ามันปรับสูงขึ�น�

7.2 ฐานะทางการเงิน�

สินทรพัยร์วม�

ณ�ว ันที�����ธันวาคม�2563�-�2565�สินทรัพย์รวมของ�BCP�เท่ากับ�148,323�ล้านบาท�201,785�ล้านบาท�และ�
242,344�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยสินทร ัพย์รวมของ�BCP�โดยหลักประกอบด้วย�ที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์�เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด�และสินค้าคงเหลือ�

สินทรัพย์รวมของ�BCP�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากับ�53,463�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�
36.0�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นของ�(�)�เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสด�จากการเพิ�มขึ�นจากส่วนของ�
OKEA�7,680�ล้านบาท�และ�(2)�ที�ดิน�อาคาร�และอุปกรณ์�จาก�OKEA�และการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างงวด�อาทิ�การ
ซ่อมบ�ารุงโรงกลั �นตามวาระ�การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น�และการลงทุนขยายก�าลัง
การผลิตเอทานอล�เป็นต้น�ขณะที�ในปี�2565�สินทรัพย์รวมของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�น�40,599�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการ
เพ ิ�มขึ�นร้อยละ�20.1�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นของ� (1)�สินค้าคงเหลือ�จากปริมาณน��ามันดิบและน��ามัน
ส�าเร็จรูปเพิ�มขึ�น�และต้นทุนเฉลี�ย�ต่อหน่วยของน��ามันดิบและน��ามันส�าเร็จรูปปรบัเพิ�มขึ�น�และ�(2)�ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�
หมุนเวียนอื�น�จากปร ิมาณการจ�าหน่ายและราคาขายเฉลี�ยผลิตภัณฑ์น��ามันส�าเร็จรูปปรับเพิ�มขึ�น�และการเพิ�มปร ิมาณการ
รับรู ้รายได้ค้างรับ�

หนี�สินรวม�

ณ�วันที�����ธ ันวาคม�2563�-�2565�หนี�สินรวมของ�BCP�เท่ากับ�64,504�ล้านบาท�98,121�ล้านบาท�และ�
111,114�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยหนี�สินรวมหลักของ�BCP�ประกอบด้วย�เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน�หุ้นกู้�และเจ้าหนี�
การค้า�

หนี�ส ินรวมของ�BCP�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากับ�42,220�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�46.9�
จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นของของเง ินกู้ยืมระยะยาว�และหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท�BCP�เพื�อใช้ในการขยายธุรกิจ�
ขณะที�ในปี�2565�หนี�ส ินรวมของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�นต่อเนื�องอีก�26,740�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�20.2�
จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการเพิ�มขึ�นของ�(1)�เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น�จากปริมาณการซื�อน��าม ันดิบและ
ผลิตภัณฑ์น��ามนัส�าเร็จรูปเพิ�มขึ�น�และราคาซื�อเฉลี�ยปรับเพิ�มขึ�น�และ� (2)�ประมาณการหนี�ส ินส�าหรับต้นทุนในการรื�อถอน�
จากการเข้าลงทุนเพิ�มในสดัส่วนทรัพยากรของ�OKEA�(Ivar�Aasen,�Brage�และ�Nova)�

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น�

ณ�วันท ี�����ธันวาคม�2563�-�2565�ส่วนของผู้ถือหุ้นของ�BCP�เท่ากับ�148,253�ล้านบาท�201,785�ล้านบาท�
และ�242,344�ล้านบาท�ตามล�าดับ�

ส่วนของผู้ถือหุ้นของ�BCP�ปี�2564�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เท่ากับ�11,243�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�
19.3�จากปีก่อน�โดยหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของก�าไรสุทธิส�าหรบัปี�2564�จ�านวน�9,845�ล้านบาท�ขณะที�ในปี�2565�ส่วน
ของผู้ถือหุ้นของ�BCP�ปรับเพิ�มขึ�น�13,819�ล้านบาท�หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ�19.9�จากปีก่อน�โดยหลักมาจากการ
เพิ�มขึ�นของก�าไรสุทธิส�าหรบัปี�2565�จ�านวน�15,153�ล้านบาท

�

BCPG-PSS
Stamp



รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

เอกสารแนบ�3�-�หน้า�1�

�

เอกสารแนบ�3�:�สรปุข้อมูลของบริษทั�บางจาก�ศนูยบ์ริหารเงิน�จ�ากัด�

1. ข้อมูลเบื�องต้น�

ชื�อบริษทั� :� บริษัท�บางจาก�ศูนย์บริหารเงิน�จ�ากัด�

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ� :� เพื�อประกอบธุรกิจการเป็นศูน์บริหารเงิน� (Treasury�Center:�TC)�และ
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ�(International�Business�Center:�IBC)�

ทุนจดทะเบียน� :� 10,000,000�บาท�

สัดส่วนการถือหุ้น� :� BCP�ถือหุ้นร้อยละ�100�ในบริษัทฯ�

จ�านวนกรรมการ� :� กรรมการท ั �งหมด�3�ท่าน�ประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทฯ�ดังนี���

(1)�นางสาวภัทร์ภูรี�ชินกุลกิจนิวัฒน์�

(2)�นางสาวทิพย์วรรณ�บุญแจ้ง�

(3)�นางสาวภัทรา�ปรุงธัญญฟูก�

แหล่งเงินทุนที�ใช้� :� เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ�

�
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เอกสารแนบ�4�:�ร่างตวัอย่างตั �วสญัญาใช้เงิน�

ห้ามเปลี�ยนมือ�����������������������������������������������������������������������������������ท�าที�_________________________�

เลขท ี�___________________________�����������������������������������������วันที�ออกตั �ว_________________________�

1. ข้าพเจ้า�[•]�ใหส้ัญญาอนัปราศจากเงื�อนไขว่า�จะใช้เงินจ�านวน� [•]�บาท�([•]�บาทถ้วน)�ให้แก่�[•]�ซึ�งต่อไปในตั �วฉบับนี�
เรียกว่า�“ผู้ร ับเง ิน”�พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ�[•]�ต่อปีของจ�านวนเงินดังกล่าว�นับแต่วนัออกต ั �วเป็นต้นไป�จนถึง
วนัก่อนที�ข้าพเจ้าจะใช้เงินให้แก่ผู้รบัเงินจนครบทั �งจ�านวน�ทั�งนี�ในการค�านวณดอกเบี�ยที�ก�าหนดตามตั �วสัญญาใช้เงิน
ฉบ ับนี��จะค�านวณเป็นรายวันตามจ�านวนวันที�ผ่านพ้นไปจริง�โดยหากเป็นสกุลเงินบาทก�าหนดให้�1�(หนึ�ง)�ปีมี�360�
(วนั)�(สามร ้อยหกสิบ)�วนั�และต้นเงินดังกล่าว�จะถึงก�าหนดช�าระในวนัที��[•]�(“วันถึงก�าหนดใช้เงิน”)�

2. ในการนี�ข้าพเจ้าตกลง�ช�าระดอกเบ ี�ยในวันท�าการสุดท ้ายของธนาคารของทุกไตรมาส�ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย�และช�าระดอกเบี�ยงวดสุดท ้ายพร้อมกับต้นเงินในวันถึงก�าหนดใช้เงิน�โดยช�าระเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้ร ับเงิน�บัญชี�ธนาคาร�[•]�ชื�อบัญชี�[•]�สาขา�[•]�เลขท ี�บัญชี�[•]�

3. ข้าพเจ้าตกลงว่า�หากข้าพเจ้าช�าระคืนเงินต้นทั �งหมด�หรือบางส่วนตามสัญญาใช้เงินฉบับนี�ได้ก่อนวันถึงก�าหนดใช้
เงิน�ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร ับเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า�2�(สอง)�วันท�าการ�และต้องช�าระดอกเบี�ย
ของ ต้นเงินที�จะช�าร ะคืน ก่อนก�าหนดดังกล่าว�พร้อมกับการช�าระหนี� เงินต้นก่อนก�าหนดนั�นด้วย�โดยไม่มี

ค่าธรรมเนียมการช�าระคืนก่อนก�าหนด�(Prepayment�Fee)�

4. เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�ง�ด ังต่อไปนี��

• ข้าพเจ้าผิดนัดช�าระดอกเบี�ยงวดหนึ�งงวดใด�และ/หรือ�ในกรณีที�ตั �วสัญญาใช้เงินนี�ถึงก�าหนดแล้ว�ผู้ร ับเงินไม่ได้

รับช�าระเงินตามตั �วสญัญาใช้เงิน�และข้าพเจ้ามิได้แก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว�ภายใน�3�(สาม)�วันท�าการ�หรือ�

• ข้าพเจ้าไม่ปฎิบัติตามตั �วสัญญาใช้เงินนี�ในข้อหนึ�งขอ้ใด�ที�มิใช่การผิดนัดช�าระหนี�ดอกเบี�ย�และ/หรือ�ต้นเงิน�และ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน�30�(สามสิบ)�วัน�นับแต่วันที�ผู้รับเงินได้แจ้งเหตุผ ิดสัญญาให้ข้าพเจ้าแก้ไข�
หร ือ�

• ผู้ร ับเงินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุใด�ๆ�ซึ�งอาจม ีผลกระทบอย่างร้ายแรง� (Material�Adverse�Effect)�ต่อการ
ด�าเนินกิจการ�หรือสถานะทางการเงิน�หรือความสามารถในการช�าระหนี�ของข้าพเจ้าตามตั �วสัญญาใช้เงินนี��

ให้ถือว่าหนี�ตามตั �วสัญญาใช้เงินนี�ถึงก�าหนดช�าระท ั �งหมดทันที�และข้าพเจ้ายอมรับผิดชดใช้เงินแก่ผู้รับเงินตามมูลค่า
แห่งตั �วสญัญาใช้เงิน�พร้อมทั �งดอกเบี�ยผิดนัดในอัตราร้อยละ� [อัตราดอกเบี�ย�+�2%]�ต่อปี�นับแต่ว ันปฏิบัติผิดเงื�อนไข
เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับเงินจะได้ร ับเงินครบถ้วน�รวมทั�งดอกเบี�ยที�ค้างช�าระมาก่อนหน้านั �น�นอกจากดอกเบี�ยผิดนัด�
ข้าพเจ้าตกลงช�าระค่าเสียหาย�และค่าใช้จ ่ายทั�งหลายอันเนื�อง�จากการผิดนัดช�าระหนี�ของข้าพเจ้า�รวมทั �งค่าใช้จ่าย
ในการเตือน�เรียกรอ้งทวงถาม�ด�าเนินคดี�และบังคับช�าระหนี�จนครบถ้วนทุกรายการ�

อนึ�งต ั �วสญัญาใช้เงินนี�� “ผลกระทบอย่างร้ายแรง�(Material�Adverse�Effect)”�หมายถึง�ผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงต่อกิจการ�การด�าเนินธุรกิจ�ทรัพย์สิน�สถานะ�(ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื�น)�หรือโอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ออกตั �วสัญญาใช้เงิน�ซึ�งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�ง� หรือหลายเหตุการณ์
รวมกัน�หรือผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการช�าระหนี�ของผู้ออกตั �วสัญญาใช้เงินตามตั �ว
สัญญาใช้เงินฉบับนี��
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5. ข้าพเจ้าตกลงว่า�หากข้าพเจ้าค้างช�าระดอกเบี�ยไม่น้อยกว่า�1�(หนึ�ง)�ปี�ไม่ว่าด้วยเหตุใด�ๆ�ก็ตาม�และไม่ว่าผู้รบัเงิน
จะได้เรียกร ้องทวงถามแล้วหร ือไม่�ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให ้ผู้รบัเงินน�าดอกเบี�ยท ี�ค้างช�าระนั�นทบเข้ากับต้นเงินที�ค้าง
ช�าระตามตั �วสัญญาใช้เงินฉบบันี��และคิดดอกเบี�ยในจ�านวนเงินที�ทบเข้ากันนั�นได้ทันที�โดยให้ถือว่าดอกเบี�ยที�ทบเข้า
กับต้นเงินดังกล่าว�กลายเป็นต้นเงินที�ข้าพเจ้าจะต้องช�าระคืนให้แก่ผู้รับเงินตามตั �วส ัญญาใช้เงินฉบับนี��

6. ข้าพเจ้าตกลง�ยินยอมช�าระค่าภาษี�ค่าธรรมเนียม�และค่าใช้จ่ายใด�ๆ�เกี�ยวกับนิติกรรมอื�นใด�อันเกี�ยวข้องกับตั �ว
สัญญาใช้เงินนี��ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื�น�ๆ�เท่าที�เกิดขึ�นจริง�รวมท ั�งค่าใช้จ่ายที�เกิดกับผู้รบัเง ินในการติดต่อทวงถาม�สืบ
หาท ี�อยู่และทรัพย์สิน�ฟ้องร้อง�และ/หรือ�ด�าเนินคดี�เพื�อบงัค ับช�าระหนี�ตามตั �วสญัญาใช้เงินฉบบันี��ค่าทนายความ�ค่า
ฤชาธรรมเนียมใด�ๆ�ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ออกแต่ฝ่ายเดียวทั �งสิ�น�

7. ข้าพเจ้าตกลงว่า�ในกรณีที�ข้อตกลงส่วนหนึ�งส่วนใดแห่งตั �วส ัญญาใช้เงินฉบบันี�ตกเป็นโมฆะ�หรือใช้บังคับไม่ได้ตาม
กฎหมาย�ไม่สมบูรณ์�หรือไม่ชัดเจน�ไม่ว่าด้วยการบ ัญญัติกฎหมายใหม่�หรือด้วยเหตุอื�นใดก็ตาม�ให้ถือว่าข้อตกลง
ในส่วนอื�น�ๆ�ยังมีผลบังคบัได้สมบูรณ์ตามกฎหมาย�

8. ข้าพเจ้าตกลงว่า�ในกรณีที�ผู้รับเงินละเลยไม่ใช้�หร ือล่าช้าต่อการใช้สิทธิใด�ๆ�ตามตั �วสญัญาใช้เงินฉบับนี��ไม่ให้ถือว่า
เป็นการสละสิทธินั �น�และการใช้สิทธิแต่เพียงประการเดียวหรือเพียงบางส่วนไม่ถือเป็นการจ�ากัดการใช้สิทธิประการ
อื�น�ๆ�หรือส่วนอื�น�ๆ�ด้วย�รวมทั �งไม่ถือเป็นการผ่อนเวลา�หรือผ่อนการปฎิบัติตามข้อก�าหนดและเงื�อนไขใด�ๆ �ในตั �ว
สัญญาใช้เงินฉบับนี�ให้แก่ข้าพเจ ้า�และข้าพเจ้ารับทราบว่าการผ่อนเวลา�หร ือผ่อนผันการปฏิบัติตามตั �วสัญญาใช้เงิน
ฉบบันี��ให้ท�าเป็นหนังสือโดยผู้รับเงินเท่านั �น�

�

�

ลายมือชื�อ_______________________________ผู้ออกตั �วสญัญาใช้เงิน�

������������(_______________________________)�
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