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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน  

 
1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2563 ของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2563 ("ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
6,508,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 10,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
16,508,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,301,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
5.00 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมด้วย การ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ข) การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดใน
ช่วงเวลาที่เสนอขาย (ง) การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) 
และ (จ) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่  2) ทั้ งหมดดังกล่าวข้างต้น  โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ เรื่องดังกล่าวแล้ว ทั้ งนี้ 
รายละเอียดของการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามข้อ (ก) มีดังนี้ 
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2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย  
ถืออยู่ (Rights Offering) 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
ตามรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ไม่เกิน 
250,000,000 

8.00 : 1 11.50 บาท 

 

(ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Record Date)   

(ข) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 8.00 หุ้นสามัญเดิมต่อ  
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้  
ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 
จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้ งหมดแล้วเท่านั้น และก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 11.50 บาทต่อหุ้น  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น  
แต่ละรายถืออยู่ในคร้ังนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ฯ ตามสัดส่ วนการถือ หุ้นที่ ผู้ ถือ หุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในรอบแรกแล้ว  บริษั ทฯ จะจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้ 

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อ
เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่า
จองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
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(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้
เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว  

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อ
นั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วย
จ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ก) นี้ 
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษ
ของหุ้น 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ 
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่ เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ปั จ จุ บั น อนุ ญ าต ให้ บุ ค ค ล ผู้ ไม่ มี สั ญ ช าติ ไท ยถื อ หุ้ น อยู่ ใน บ ริษั ท ฯ  ได้ ไม่ เกิ น 
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ  

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) 
บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเร่ืองดังกล่าวจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ  พิจารณาเห็นสมควรซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจ
เป็นผลให้  

(1) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ  

(2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้ าที่ ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่ม เติม
นอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย
ต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานั้น  

ในการนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
บุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/
หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ 
ห รื อ ก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ก า ร ก า ห น ด แ ล ะ แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่   (Record Date) การก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร 
อัตราส่วนในการจัดสรร ราคาเสนอขาย และการช าระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สิน
อ่ืนนอกจากตัวเงิน) (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารค าขออนุญาต ค า
ขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อ
กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว 
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลส าเร็จ รวมถึงการ
แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 
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(ค) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนช าระแล้ว จ านวน 9,994,877,100 บาท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  หาก
บริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ครบทั้งจ านวน บริษัทฯ คาดว่าจะมีทุนช าระแล้ว จ านวนไม่เกิน 
11,244,877,100 บาท(1)  

2.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ  
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-
W1 และ BCPG-W2) 

บริษัทฯ จะ (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1) ที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย และ (ข) จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย ตามรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ดังนี้ 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

 

ราคาเสนอขาย และ
ราคาใช้สิทธ ิ
(บาทต่อหุ้น) 

1. รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ทีจ่ัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) (BCPG-W1) 

ไม่เกิน 
89,300,000 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W1) 1 หน่วย : 
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย 
โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W1) 1 หน่วย  
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่
ราคา 8.00 บาท ต่อ  
1 หุ้น  
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จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

 

ราคาเสนอขาย และ
ราคาใช้สิทธ ิ
(บาทต่อหุ้น) 

2. รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ทีจ่ัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) (BCPG-W2) 

ไม่เกิน 
89,300,000 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W2) 1 หน่วย : 
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย 

โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W2) 1 หน่วย  
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่
ราคา 8.00 บาท ต่อ  
1 หุ้น 

 

(ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่
เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการ
ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Record Date) การก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วน
ในการจัดสรร ราคาเสนอขาย และการช าระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน) 
(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว 
และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค า
ขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนที่ มีความ
เหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

(ข) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนช าระแล้ว จ านวน 9,994,877,100 บาท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
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ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1 และ 
BCPG-W2) บริษัทฯ คาดว่าจะมีทุนช าระแล้ว จ านวนไม่เกิน 12,137,877,100 บาท(1) 

หมายเหตุ:  (1)  ภายหลัง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2) (ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ง) การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3) (จ) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาท่ีเสนอขาย และ (ฉ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) 
หากบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ครบท้ังจ านวน บริษัทฯ คาดว่าจะมีทุนช าระแล้ว จ านวน ไม่เกิน 
16,503,377,100 บาท 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563  

4. ก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

ในกรณีจองซื้อผ่านระบบ Electronic Right Offering (“E-RO”) 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

ในกรณีจองซื้อที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่  6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่  
9 พฤศจิกายน 2563  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุน พัฒนา 
และ/หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการช าระคืนเงินกู้ยืม
บางส่วนแก่สถาบันการเงินที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เม่ือ
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บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทฯ 
ดังนี้   

วัตถุประสงค ์
จ านวนเงิน

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ก าหนดระยะเวลาการ
น าเงินไปใช ้

(ก) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมก าลังการผลิต 
600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

3,570 ปี 2563 - 2566 

(ข) การช าระคืนเงนิกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงนิ
ส าหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม
ก าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ใน
ประเทศไทย รวมถึงเงินลงทนุส าหรับการช าระคา่ซื้อ
โครงการส่วนที่เหลือ และเงนิลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและการซ่อมบ ารุงโครงการ 

1,210 ปี 2563 - 2565 

(ค) การช าระคืนเงนิกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงนิ
ส าหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า Nam San 3A 
และ Nam San 3B ก าลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ 
รวมถึงเงินลงทนุส าหรับการก่อสร้างและด าเนนิกิจการระบบ
สายสง่ไฟฟา้และสถานีจ่ายไฟฟา้เพิ่มเติม 

1,870 ภายในปี 2563 

(ง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและตา่งประเทศใน
อนาคต  

3,700 ภายในปี 2563 – 
2564 

รวม 10,350  
 

ทั้งนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) ในข้อ (ก) ถึง (ค) ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ
อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 8.00 ถึง 11.00 อย่างไรก็ดี  เนื่องจากงบประมาณการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ตามข้อ 5. (ก) – (ค) ข้างต้น ข้อมูลในรายละเอียดยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนในอนาคตได้ ในกรณีที่มีเงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะได้จัดเตรียม
เงินทุนนี้ไว้เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตตามข้อ 5. (ง) แทน ซึ่งบริษัทฯ 
มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเข้าลงทุน และ/หรือ 
พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
แล้วมีความน่าสนใจ เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างผลก าไรที่ดี และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่
เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่
พิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ WACC ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดทุน
และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา (หมายเหตุ: จากฐานข้อมูล Bloomberg วันที่ 9 กันยายน 
2563 WACC ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.66) ซึ่งข้อมูลของโครงการดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน
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และไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาของบริษัทฯ เพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ 
เหล่านั้น 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ก) บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน
ในการเพิ่มทุน 

(ข) การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมถึงความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการ
เสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป 

(ค) เมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จะท าให้บริษัทฯ มีภาระในการช าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยมากเกินไป และท าให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัท
ฯ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ สูงขึ้นอย่างมาก ตลอดจน
ท าให้บริษัทฯ ไม่มีความคล่องตัวในการด าเนินงานในอนาคต และเมื่อหากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลา
ในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมก าหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่า การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง 
และมีความพร้อมในการช าระเงินเพิ่มทุน รวมถึงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ เพิ่ มทุ น ของบ ริษั ท ฯ  (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และ โค รงการ  BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่ 2) จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจ านวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และ
สามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน 

(ง) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของ  
บริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.79 เท่า ในปัจจุบัน เป็น 1.05 เท่า ภายหลัง
การเพิ่มทุน (ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 ของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดง
สิ ท ธิ  BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  BCPG ESOP WARRANT  
ครั้งที่ 2 ครบทั้งจ านวน) และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้  
บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อช าระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบัน
ทางการเงินได้ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังจากการหักทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมติ
ของคณะกรรมการบริษัทที่ อนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่ อขออนุมัติจากที่ ประชุม  
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้  การจ่าย  
เงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัท  
ในเครือในแต่ละปี ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควร 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2) ในคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ 
มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) 

8.1 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W1 
และ BCPG-W2 (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดโดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน ("PP-Fixed Price") พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W3 และ (ค) การออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในโครงการ BCPG ESOP 
WARRANT คร้ังที่ 2 (ไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดโดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ("PP-Market Price")) 
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ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจ านวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 
BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 6.21  โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้  

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
15.45 – 14.49 

15.45 

= ร้อยละ 6.21  

 

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ RO × จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เสนอขาย RO ) +  

(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ PP-Fixed Price x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เสนอขาย 
PP-Fixed Price) 

จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO +  
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed Price 

= 
(15.45 x 1,998,970,945) + (11.50 x 250,000,000) + (11.50 x  391,500,000) 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= 14.49 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ระหว่าง
วั น ที่  29 ก ร ก ฎ า ค ม  2563 – 19 สิ ง ห า ค ม  2563 (ข้ อ มู ล จ า ก  www.set.or.th ข อ ง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น  

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 
BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 11.12  โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 
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โ
ด
ย
ราคาตลาดหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ RO × จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เสนอขาย RO ) +  

(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ PP-Fixed Price x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เสนอขาย 
PP-Fixed Price) +  

(ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ BCPG-W1  x จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1) +  
(ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ BCPG-W2 x จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2) + 
(ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ BCPG-W3 x จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3) + 

(ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 x จ านวนหุ้นรองรับ 
การแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2)  

จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ที่เสนอขาย PP-Fixed Price + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จ านวนหุ้น

รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3+ 
จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2  

= 

(15.45 x 1,998,970,945) + (11.50 x 250,000,000) + (11.50 x  391,500,000) +  
(8.00 x 89,300,000)  + (8.00 x 89,300,000) + (8.00 x 178,600,000) +  

(15.90 x 20,000,000) 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 +  

178,600,000 + 20,000,000 

= 13.73 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ระหว่าง
วั น ที่  29 ก ร ก ฎ า ค ม  2563  – 19 สิ ง ห า ค ม  2563 (ข้ อ มู ล จ า ก  www.set.or.th ข อ ง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 15.45  บาทต่อหุ้น 

  

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
15.45 – 13.73 

15.45 

= ร้อยละ 11.12   
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจ านวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 
BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น 
ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 24.29 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

= 
ส่วนแบง่ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – สว่นแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบง่ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
0.89 – 0.67 

0.89 

= ร้อยละ 24.29 

 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธ ิ

จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

 
โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

ก าไรสุทธ ิ
จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO +  

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed Price 

= 
1,774,490,594 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= 0.67 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย ค านวณโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนที่

เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบ
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การเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 
BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.76 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้  

= 
ส่วนแบง่ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – สว่นแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบง่ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
0.89 – 0.59 

0.89 

= ร้อยละ 33.76 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธ ิ

จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

ก าไรสุทธ ิ
จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO +  

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed Price + จ านวนหุ้นรองรับ 
การแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จ านวนหุ้น

รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ + จ านวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 

= 

1,774,490,594 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 

178,600,000 + 20,000,000 
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= 0.59 บาทต่อหุ้น 

หมาย เหตุ : ส่ วนแบ่ งก า ไรต่ อ หุ้นก่ อนการเสนอขายและหลั งเสนอขาย ค านวณ โดยใช้ 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจ านวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 
BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 24.29 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

  = 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO +  
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed Price  

จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO +  
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed Price  

= 
250,000,000 + 391,500,000  

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= ร้อยละ 24.29 

 

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 
BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.76 โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณ ดังนี้   

= 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed 
Price + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  
BCPG-W2 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลง

สภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 
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จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขาย PP-Fixed Price + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จ านวน
หุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 

= 

250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 + 
20,000,000  

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 
178,600,000 + 20,000,000 

= ร้อยละ 33.76 

8.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO พร้อมด้วย การออก
และเสนอขาย BCPG-W1 และ BCPG-W2  (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP-Fixed Price 
พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W3 (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP-Market 
Price และ (ง) การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน
โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่สามารถค านวณได้
เนื่องจากยังไม่ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP-Market Price ดังกล่าว เนื่องจากต้องรอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขาย  
หุ้นสามัญเพิ่มทุน PP-Market Price ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับ
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เพิ่มขึ้นในอนาคต 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ 
ทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น ซึ่งจะ
ลดลงประมาณร้อยละ 39.44 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

= 
ส่วนแบง่ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบง่ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
0.89 – 0.54 

0.89 
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= ร้อยละ 39.44 

 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธ ิ

จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

 
โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

ก าไรสุทธ ิ
จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

ที่เสนอขาย PP-Fixed Price + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 +  
จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + จ านวน

หุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เสนอขาย PP-Market Price + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  
โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 

= 

1,774,490,594 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 + 

283,000,000 + 20,000,000 

= 0.54 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย ค านวณโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท
ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ 
ทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
และโครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 39.44 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้   
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= 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed Price + 
จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จ านวน

หุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Market Price + 
จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 

จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เสนอขาย 
PP-Fixed Price + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  
BCPG-W2 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ BCPG-W3 + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-

Market Price + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 

= 

250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 + 283,000,000 + 
20,000,000 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 + 
283,000,000 + 20,000,000 

= ร้อยละ 39.44  
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 ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท บีซพีีจี จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (“BCPG” หรือ “บริษัทฯ”) 
ที่อยู ่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้  

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพท ์ 0-2335-8999   
โทรสาร 0-2335-8900 
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000095 
เว็บไซต ์ https://www.bcpggroup.com/ 
ทุนจดทะเบียนเดิม(1) 10,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,000,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 
ทุนช าระแล้วเดิม(2) 9,994,877,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,998,975,420 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

หมายเหตุ:  (1) ทุนจดทะเบียนเดิมก่อนท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 6,508,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,301,700,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจะเท่ากับ 
16,508,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,301,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท  

(2) ทุนช าระแล้วเดิมของบริษัทฯ ท่ียังไม่ได้มีการช าระเต็มจ านวนน้ัน เนื่องจากมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 1)  

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดอื่นๆ ที่ส าคัญ 

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัท บางจาก คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“BCP”)  โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 35 
โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 472.1 เมกะวัตต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 18 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 161.0  

เมกะวัตต์ 

1.2 โครงการโซลาร์รูฟท็อป จ านวน 5 โครงการ โดยบริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 20-25 ปี ก าลังการผลิตติดตั้งตามสัญญารวม 1.5 เมกะวัตต์ 

1.3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จ านวน 1 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 9.0 เมกะวัตต์ 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 5 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา

รวมประมาณ 14.7 เมกะวัตต์  

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป. ลาว จ านวน 2 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 114.0 เมกะ

วัตต์  

4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จ านวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมใน

ต่างประเทศด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40.0 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 36.0 เมกะวัตต์ (ค านวณ

ตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 14.4 เมกะวัตต์) 

5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ โครงการ 

Wayang-Windu Salak และ Darajat ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมในต่างประเทศด้วยสัดส่วนการลงทุน

ในแต่ละโครงการเท่ากับร้อยละ 20.0 17.3 และ 17.3 ตามล าดับ ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 875.0 เมกะวัตต์ (ค านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 157.5 เมกะวัตต์) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งหมด 12 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 
389.8  เมกะวัตต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย จ านวน 4 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 15.2 เมกะวัตต์ 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ Komagane 

Yabuki Chiba 1 และ Chiba 2 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 75.0 เมกะวัตต์  

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน สปป. ลาว จ านวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมใน

ต่างประเทศด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 45.0 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 600.0 เมกะวัตต์ (ค านวณ

ตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 270.0 เมกะวัตต์)  

4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (ส่วนต่อขยาย) ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จ านวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นการลงทุน

ผ่านบริษัทร่วมในต่างประเทศด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40.0 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 14.0 เม

กะวัตต์ (ค านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 5.6 เมกะวัตต์) 

5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนผ่าน

บริษัทร่วมในต่างประเทศด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20.0 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 120.0 เมกะ

วัตต์ (ค านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 24.0 เมกะวัตต์)  

2.1.1 โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 
1)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐดังนี้  
(ก)   สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จ านวน 1 สัญญา ขนาด

ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30.0 เมกะวัตต์ ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็ก  

(ข)   สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (“กฟภ.”) จ านวน 11 สัญญา ขนาดก าลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา สัญญาละ 8.0 เมกะวัตต์ รวมก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 88.0 เมกะ
วัตต์ ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก  
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตาม (ก) และ (ข) ดังกล่าวเป็นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 
ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติและไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งที่ต่ออายุสัญญาได้ ซึ่งได้
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 
บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์  

(ค)   สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (“โครงการฯ”) จ านวน
ทั้งสิ้น 3 สัญญา รวมก าลังการผลิตตามสัญญาและก าลังการผลิตติดตั้ง 12.0 เมกะวัตต์ 
ประกอบด้วย (1) โครงการฯ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด จังหวัดอ่างทอง ก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต์ (2) โครงการฯ สหกรณ์การเกษตร บางปะอิน จ ากัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต์ และ (3) โครงการฯ สหกรณ์
การเกษตร พระนครศรีอยุธยา จ ากัด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 
2.0 เมกะวัตต์ โดยทั้งสามโครงการ มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ในอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Feed 
in Tariff (“FiT”) ที่ 5.66 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา 

(ง)    สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จ านวน 2 สัญญา ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามร่วมลงทนุ
ให้สิทธิขายไฟฟ้าตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) จ านวน 2 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญาและก าลังการผลิตติดตั้ง 
8.9 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โครงการฯ อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ร่วมกับส านักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตลพบุรี ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 เม
กะวัตต์ (2) โครงการฯ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตสุพรรณบุรี ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 3.9 เมกะวัตต์ โดยทั้งสองโครงการฯ มีระยะเวลา
ซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี และอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 4.12 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา 

(จ)   สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จ านวน 4 สัญญา ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
บริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (“BSEPH”) บริษัทย่อย
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ขนาดก าลังการผลิตตามสัญญารวม 20.0 เมกะวัตต์ 
ประกอบด้วย (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดกาญจนบุรี 2 โครงการ ก าลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 5.0 เมกะวัตต์ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
จังหวัดลพบุรี 1 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต์ และ (3) โครงการ
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดปราจีนบุรี 1 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญา 5.0 เมกะ
วัตต์ ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ (1) และ (2) ได้ Adder ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
อัตรา 8.00 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์และ มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี และต่ออายุครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติและไม่มีการจ ากัด
จ านวนคร้ังที่ต่ออายุสัญญาได ้ในขณะที่โครงการ (3) มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี และอัตราค่า
ไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 5.66 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา ซึ่งโครงการทั้งหมดได้เริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  

ในส่วนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์แบบลอยน้ าที่
พระนครศรีอยุธยา ขนาดก าลังผลิตตามสัญญา 2.1 เมกะวัตต์ เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม 
BCP อัตราไฟฟ้าแบบ Base Tariff + Ft มีอายุสัญญา 5 ปี ต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี รวมกันไม่เกิน 25 ปี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการโซลาร์รูฟท็อปให้กับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุน

กิจการของบริษัทในเครือบางจากฯ บริษัทฯ ท าหน้าที่ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟและให้บริการบ ารุงรักษา 

โดยที่ได้รับสิทธิขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20-25 ปี อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) 

แบบมีส่วนลด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 24 สัญญา ขนาดก าลังการผลิตรวม 16.7 เม

กะวัตต์ โดยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 1.5 เมกะวัตต์ 

2)  โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศไทยที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จ านวน 1 สัญญา มีขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 9.0 เมกะวัตต์ คือ 
โครงการลมลิกอร์ (LLG) โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 
5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติและไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งที่ต่ออายุสัญญาได้ ซึ่งได้ 
Adder ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 3.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 
10 ปี นับตั้งแต่วันเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562  
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2.1.2  โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 
กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวม
ทั้งสิ้น 5 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14.7 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 6 
สัญญา มีอายุสัญญา 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าคร้ังแรก โดยที่  
- 4 โครงการ ได้แก่ Takamori Nakatsugawa Nojiri และ Tarumizu ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะคิวชู มีสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าจ านวน 4 สัญญา กับ Kyushu Electric Power Company ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม

สัญญารวม 10.7 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ 40 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอด

ระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าคร้ังแรก 

- 1 โครงการ ได้แก่ Gotemba ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวง Shizuoka มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 2 สัญญา กับ 

Tokyo Electric Power Company ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 4.0 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อ

ไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 32 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้า

คร้ังแรก  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ Komagane Yabuki Chiba 1 และ Chiba 2 ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 75.0 เม
กะวัตต์  โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 32-36 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

2.1.3 โครงการโรงไฟฟ้าในสปป. ลาว 
กลุ่มบริษัทฯ  มีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังน้ าใน สปป. ลาว ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับ Électricité du Laos (“EDL”) จ านวน 2 สัญญา มีขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 
114.0 เมกะวัตต์ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า Nam San 3A โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสัญญา
ประเภทรับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay Condition) มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในปัจจุบันอยู่ที่  0.067 
เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 27 ปีนับจากวันที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2559  และ Nam San 3B โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสัญญาประเภทรับประกันการรับ
ซื้อ (Take-or-Pay Condition) มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในปัจจุบันอยู่ที่ 0.067 เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
เป็นระยะเวลา 27 ปีนับจากวันที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยทั้ง 2 โครงการ
เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบน้ าไหลผ่านตลอดปี (Run-off River)  โดยการใช้เขื่อนคอนกรีต (Concrete 
Gravity Dam) กั้นล าน้ าเพื่อกักเก็บน้ าให้มีระดับที่สูงขึ้น ให้มีปริมาณน้ าและแรงดันที่จะน ามาหมุนเครื่อง
กังหันน้ า (Turbine) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้าท้ายน้ าที่มีระดับต่ ากว่าได้ 
อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนมกราคม 2563 โครงการ Nam San 3A และ Namsan 3B ได้ลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (“EVN”) โดยมีเงื่อนไขการรับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay 
Condition) และมีอายุสัญญา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ในการขายไฟฟ้าไปยัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้กับ EVN แทนการขายไฟฟ้าให้กับ EDL และ EDL มีหนังสือยินยอมให้ 
Nam San 3A และ Nam San 3B ขายไฟฟ้าให้กับ EVN และยินยอมให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
EDL เมื่อ Nam San 3A และ Nam San 3B ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในการขายไฟฟ้าให้กับ EVN แล้ว  
โดยบริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0) จะเข้าร่วม
ลงทุนกับผู้ร่วมลงทุนใน สปป. ลาว ในการลงทุนก่อสร้างและด าเนินกิจการระบบสายส่งและสถานีจ่าย
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ไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าจากโครงการไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อการขายไฟฟา้ให้กับ EVN ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในการขายไฟฟ้าให้กับ EVN ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ านวน 1 โครงการ ซึ่งเป็น
การลงทุนผ่านบริษัทร่วมในต่างประเทศด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 45.0 มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาที่ 600.0 เมกะวัตต์ (ค านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 270.0 เมกะวัตต์)  

2.1.4 โครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40.0 ของทุนเรียกช าระ) ตั้งอยู่ที่เมือง Nabas 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558 มีขนาดก าลังการผลิต 36.0 
เมกะวัตต์ (ค านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 14.4 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 14.0 เม
กะวัตต์ (ค านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 5.6 เมกะวัตต์) มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 7.40 
ฟิลิปปินส์เปโซ/ กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถขาย
ไฟฟ้าได้ในราคาตลาด  

2.1.5 โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตั้งอยู่ในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 3 
โครงการ มีขนาดก าลังการผลิตที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 875.0 เมกะวัตต์ (ค านวณตามสัดส่วน
การลงทุนเทียบเท่า 157.5 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่างการพัฒนา 120.0 เมกะวัตต์ (ค านวณตามสัดส่วน
การลงทุนเทียบเท่า 24.0 เมกะวัตต์) อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย 0.06-0.09 เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ง
แปรผันตามดัชนีเงินเฟ้อต่าง ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีน้ ามัน เป็นต้น 

ชื่อโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

Wayang-Windu Salak(1) Darajat(1) 
ท่ีตั้ง 
 

Pangalengan Regency 
 

Sukabumi Regency 
 

Garat Regency และ Bandung 
regency 

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม 
 

ร้อยละ 20.0 
 

ร้อยละ 17.3 
 

ร้อยละ 17.3 
 

ผู้รับซ้ือไฟฟ้า 
 

PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN)(2) 

PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN)(2) 

PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) (2) 

ก าลังการผลิตตามสัญญา 
ไอน้ า : 
(เพื่อให้ PLN ผลิตไฟฟ้า) 
ไฟฟ้า : 
โครงการท่ีเปิดด าเนินการ 
โครงการระหว่างพัฒนา 

 
- 
 
 

ยูนิต 1-2 : 227.0 เมกะวัตต์ 
ยูนิต 3-4 : 120.0 เมกะวัตต์

(3) 

 
ยูนิต 1-3 : 180.0 เมกะ

วัตต์ 
 
 

ยูนิต 4-6 : 197.0 เมกะ
วัตต์ 

- 

 
ยูนิต 1 : 55.0 เมกะวัตต์ 

 
 

ยูนิต 2-3 : 216.0 เมกะวัตต์ 
- 

ก าลังการผลิตรวม 347.0 เมกะวัตต์ 377.0 เมกะวัตต์ 271.0 เมกะวัตต์ 
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ชื่อโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

Wayang-Windu Salak(1) Darajat(1) 
ก าลังการผลิตตามสัดส่วนลงทุน 
ไอน้ า : 
ไฟฟ้า : 
โครงการท่ีเปิดด าเนินการ 
โครงการระหว่างพัฒนา 

 
- 

 
ยูนิต 1-2 : 45.4 เมกะวัตต์ 

ยูนิต 3-4 : 24.0 เมกะวัตต์(3) 

 
ยูนิต 1-3 : 31.1 เมกะวัตต์ 

 
ยูนิต 4-6 : 34.1 เมกะวัตต์ 

- 

 
ยูนิต 1 : 9.5 เมกะวัตต์ 

 
ยูนิต 2-3 : 37.4 เมกะวัตต์ 

- 

ก าลังการผลิตรวม 69.4 เมกะวัตต์ 65.2 เมกะวัตต์ 46.9 เมกะวัตต์ 

หมายเหตุ : (1)  กลุ่ม Star Energy เข้าซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า Salak และ โครงการ Darajat จาก Chevron เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
(2)  หมายถึง การไฟฟ้าอินโดนีเซีย  ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวท่ีมีหน้าท่ีหลักในการให้บริการด้านระบบ

ไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย 
(3)  อยู่ระหว่างการขุดหลุมส ารวจเพื่อพิจารณายืนยันความเป็นไปได้ 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย 

1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย 

โครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานในประเทศไทยสามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ งาน
นโยบาย งานก ากับดูแล และงานประกอบกิจการพลังงาน ในส่วนนโยบายและทิศทางการบริหารงาน
ของกิจการพลังงานในประเทศเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแ ห่งชาติ 
(“กพช.”) ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับสนองนโยบาย
ด าเนินกิจการพลังงาน และมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานแยก
ออกมาจากกระทรวงพลังงาน ท าหน้าที่ก ากับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 
โครงสร้างระบบไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับซื้อ
ไฟฟ้ารายเดียวก่อนส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) 
ซึ่งมีหน้าที่จ าหน่ายและจ่ายไฟฟ้าภายในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ กฟภ. ซึ่งให้บริการใน
บริเวณที่เหลือทั้งหมด นอกเหนือจาก 3 หน่วยงานหลักแล้ว ยังมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งเริ่มเข้ามามี
บทบาทในการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2532 ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และลดภาระการลงทุนของรัฐ 

2) ก าลังการผลิตไฟฟ้าในระบบความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย  

ก าลังการผลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศไทยมาจาก 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กฟผ. (2) ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) (3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small 
Power Producer: SPP) (4) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
(5) ไฟฟ้าน าเข้าจากต่างประเทศ โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 มีก าลังผลิตไฟฟ้าในระบบจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 54,545 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ในปี 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม มีค่าเท่ากับ 30 ,853 เมกะวัตต์ 
(ข้อมูล กฟผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นทิศทางเดียวกันกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) โดยระหว่างปี 2553 – 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ต่อปี 
ในขณะที่ GDP เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ต่อปี 

 
3) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  

ตั้งแต่ปี  2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วน
ร่วมในการผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า โดยจะเห็นได้ว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 22.9 ต่อปี (ปี 2553-2561) 
ในแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับล่าสุด (PDP2018) ก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนจะเติบโตจาก 14,610 เมกะวัตต์ ในปี 2562 เป็น 35,892 เมกะวัตต์ ในปี 2580 คิด
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เป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อปี โดยจากมติของ กพช. ก าหนดให้มีโครงการโซลาร์ภาค
ประชาชน โดยก าหนดโควต้ารับซื้อ 100 เมกะวัตต์ต่อปี ในอัตรารับซื้อสูงสุดที่ 1.68 บาทต่อหน่วย และ
มีการมุ่งเน้นนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ซึ่งบริษัทฯ 
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจ านวน 4 โครงการ 

 
 

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญีปุ่่น 

1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นดนิแดนหมู่เกาะแห่งมหาสมุทรแปซฟิิก มีหมู่เกาะรวมกันประมาณ 6,800 เกาะ มี
จ านวนประชากรสูงถึง 127 ลา้นคน และมีอัตราความหนาแนน่ของประชากรต่อพื้นที่อยู่ที่ 348 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก Worldometers และ United Nation ณ เดือนกรกฎาคม 2562) ส าหรับ
ภูมิประเทศมีลักษณะเปน็หมู่เกาะตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟบนวงแหวนไฟแปซิฟิก (Pacific Ring of Fire) มี
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและปา่ไม ้ ประเทศญีปุ่่นเปน็ประเทศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นน าที่
มีความอ่ิมตัวทางเศรษฐกิจ โดย Bank of Japan ประมาณคา่การเติบโตของ GDP ในป ี2562 ที่ร้อยละ 
0.7  
ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา รัฐบาลญี่ปุน่ได้เปิดเสรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุน่อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส ปัจจุบัน โครงสร้างกิจการไฟฟา้ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีผู้มสี่วนเก่ียวข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ระบบผลิตไฟฟ้า (2) ระบบส่ง จัดจ าหนา่ยและการ
บริหารโครงข่ายไฟฟา้ และ (3) การตลาดและการขาย โดยมผีูป้ระกอบกิจการไฟฟา้เอกชนจ านวน 10 
ราย เป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง 3 ส่วนหลักข้างต้นในแตล่ะภูมภิาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
แต่ละรายเปน็ผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรบัผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตและจัดจ าหนา่ยไฟฟา้
ไปสูผู่้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบ โดยผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขในการ
จัดหาไฟฟา้ เชน่ อัตราค่าไฟฟา้ ซึ่งเปน็เงื่อนไขทั่วไปในการจดัหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใชไ้ฟฟ้าในตลาดที่มีการ
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ควบคุม และมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟา้
ทั่วประเทศ ในส่วนของการก ากับดูแลอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาก ากบักิจการไฟฟา้ประเทศญี่ปุน่ 
(Electric Power System Council of Japan (“ESCJ”)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเร่ิมด าเนนิงานอย่างเต็ม
รูปแบบในเดือนเมษายน 2548 โดยมีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ ก ากับดูแลการด าเนนิงาน ในฐานะ
องค์กรที่เป็นกลางเพื่อให้ระบบส่งไฟฟา้และระบบจัดจ าหน่ายไฟฟ้ามีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

ในปี 2554 เหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิหลังจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิครั้ง
ใหญ่ ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทีเ่หลืออีก 48 แห่งในประเทศญี่ปุ่นต้องปิดด าเนินการเพื่อทดสอบความ
ปลอดภัย การปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท าให้สัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างมาก เนื่องจากการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

ในปี 2553-2557 อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยส าหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ละ 25.2 และร้อยละ 38.2 ตามล าดับ ในขณะเดียวกัน อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy 
Self-Sufficiency Rate) ของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่างมาก1  โดยอัตราดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 
19.9 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ในปี 2555 ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการขาดความยืดหยุ่นในการ
เปลี่ยนสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และการพึ่งพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทาง
พลังงานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยกระจายประเทศแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงน าเข้า และพัฒนา
แหล่งพลังงานภายในประเทศ หนึ่งในนโยบายและมาตรการพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศที่
ส าคัญคือ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้าน
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการด าเนินการ เป็นต้น 
นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดย
บ ริ ษั ท ผู้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ไฟ ฟ้ า  (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced 
Electricity by Electric Utilities) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนด
กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส าหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
ต้องรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในราคาและระยะเวลาที่ก าหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ทั้งนี้ METI จะก าหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT เป็นรายปี 
ซึ่งขึ้นกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปี 
ในปี 2561 METI ได้ออกประกาศส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกินกว่า 2 เมกะวัตต์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตในช่วงปี 2555-2557 (ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ได้รับอัตราค่าไฟ 32 36 และ 40 เยน/กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่พร้อมเปิดด าเนินการ โดย METI ก าหนดให้ยื่นเอกสาร

                                                 

 
1 อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate) เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานพื้นฐานที่ผลิตได้ในประเทศ และ

การบริโภคพลังงานพื้นฐานของประเทศในปีที่ค านวณ 
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รายละเอียดโครงการฯ ภายในเดือนกันยายน 2562 และจะต้องเชื่อมต่อกับสายส่งและเปิดด าเนินการ
ภายใน 1 ปี ซึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ง 4 โครงการไม่เข้าข่าย
ที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว นอกจากนี้ METI เริ่มใช้วิธีการคัดสรรผู้ประกอบการด้วยวิธีการ
ประมูลส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เม
กะวัตต์ ในปี 2561 และขนาดใหญ่กว่า 0.5 เมกะวัตต์ ในปี 2562 

 

 
 

ตั้งแต่ปี  2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากในแผนพัฒนาพลังงานฉบับปรับปรุงใหม่ เน้นพลังงานหมุนเวียน 
นิวเคลียร์ และถ่านหิน โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานผลิตไฟฟ้าในปี 2573 คงเดิม ทั้งนี้ สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในป ี2573 คาดว่าจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 7.0 ชีวมวลร้อยละ 
4.2 พลังงานลมร้อยละ 1.7 และพลังน้ าร้อยละ 9.0 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันใน สปป. ลาว 

1) ลักษณะธุรกจิผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาว 

สปป. ลาว เป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียน เพราะลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรน้ าเป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวนประชากร 7.2 ล้านคนและมี
อัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่ที่ 31 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก Worldometers 
และ United Nation ณ เดือน กรกฎาคม 2562) ส าหรับภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ในด้าน
ทรัพยากรสูง โดยเฉพาะทรัพยากรน้ าและถ่านหินลิกไนต์ ที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนในกิจการผลิตพลังงาน ปัจจุบัน ADB คาดการณ์ค่าการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 6.2 ในปี 2562 
ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2) โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้าใน สปป. ลาว 
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โครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานใน สปป. ลาว มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย โดยงานนโยบาย
และงานก ากับดูแลอยู่ภายใต้หน่วยงานภาครัฐ มีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Électricité du Laos: EDL) ที่
ด าเนินงานภายใต้กระทรวงพลงังาน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและด าเนินการผลิตและส่งไฟฟ้าทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ EDL มีก าลังผลิตบางส่วนภายใต้สังกัดและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้า
ลาว (ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าและให้บริการด้านซ่อมบ ารุง) นอกจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว EDL ยังเป็น
เจ้าของระบบส่งและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้งท าหน้าที่บริหารดูแลระบบดังกล่าวด้วย 

3) ก าลังการผลิตไฟฟ้าในระบบและความต้องการใช้ไฟฟ้าใน สปป. ลาว 

ในปี 2561 สปป. ลาว มีจ านวนผู้เชื่อมต่อไฟฟ้า 1.1 ล้านครัวเรือน (โดยประมาณ) คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 93.8 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด มีก าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 7,080 เมกะวัตต์ เติบโตร้อยละ 
7.1 จากปี 2560 ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าใน สปป. ลาว มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 9.1 จาก
ปี 2560 

4) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน สปป. ลาว 

ในปี 2554-2568 แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาการผลิตพลังงานจาก
พลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 30.0 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ โดย
มุ่งเน้นการใช้พลังน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์ภายในประเทศเพี่อผลิตกระแสไฟฟ้า 16,700 เม
กะวัตต์ และจากรายงานการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ าฉบับที่ 6 ระบุถึงศักยภาพของ
ทรัพยากรน้ าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 28,600 เมกะวัตต์ 
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5) การจ าหน่ายไฟฟ้าระหว่างพรมแดน สปป. ลาว และประเทศเพื่อนบ้าน 

การผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจ าหน่ายข้ามพรมแดนเป็นหลักและมีแนวโน้ม
ปริมาณไฟฟ้าส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปริมาณความต้องการส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนโดยมี
ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าหลัก โดย สปป. ลาว มีข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ได้แก่ ไทย 
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และจีน) 14,660 เมกะวัตต์ และปัจจุบันมีโครงการที่แล้วเสร็จ 4,294 เม
กะวัตต์ (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2562) 

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ สิ้นปี 2561 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีก าลังการ
ผลิตติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 23,815 เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปี 2560 และมีสัดส่วนของก าลัง
การผลิตจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 30.0  โดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีเป้าหมายที่จะ
เพิ่มอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 100.0 ภายในปี 2565 
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ปี 2561 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีก าลังการผลิตติดตั้งที่เป็นพลังงานหมุนเวียนประมาณร้อยละ 30.0 ของ
ก าลังการผลิตติดตั้งทั้งประเทศหรือประมาณ 7,226 เมกะวัตต์ และก าหนดเป้าหมายก าลังการผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียนรวมให้ได้ 16,407 เมกะวัตต์ในปี 2573 โดยที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมจะมีสัดส่วน
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 15.0 
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2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซีย 

1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซีย 

ณ สิ้นปี 2562 ประเทศอินโดนีเซียมีประมาณการก าลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 61 ,680 เมกะวัตต์ 
หรือเติบโตร้อยละ 6.7 จากปี 2561 และมีสัดส่วนของก าลังการผลิตจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลสูงถึง
ร้อยละ 87.7 โดยมีเชื้อเพลิงหลักคือถ่านหินซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองในประเทศ ประชากรมีอัตรา
การเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 97.1 

 
 
เนื่องด้วยประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพที่สุดใน
โลก อ้างอิงจาก RUEN หมายเลข 22 ปี 2560 (ค.ศ. 2017) ระบุไว้ว่าประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพ
พลังงานความร้อนใต้พิภพสูงถึง 29,544 เมกะวัตต์ แต่ถูกใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 6.0 หรือประมาณ 
1,814 เมกะวัตต์ เท่านั้น (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561)  ในปี 2562 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของ
อินโดนีเซีย (The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: 
MoEMR) คาดว่าจะมีก าลังการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพเพิ่มอีก 185 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้
ก าลังการผลิต ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,999 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสามของโลกรอง
จากสหรัฐอเมริกาและใกล้เคียงกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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2.3 การผลิตไฟฟ้า 
2.3.1 กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลง
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic 
cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ในประเทศไทย 

 
• เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะน าไฟฟ้าประจุลบ (อิเล็กตรอน) 

และประจุบวก (โฮล) ขึ้น โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อ p-n จะท าหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้า
ภายในเซลล์เพื่อแยกอิเล็กตรอนให้ไหลผ่านสารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น (n-type) ไปที่ขั้วลบ และท าให้โฮล
ไหลผ่านสารก่ึงตัวน าชนิดพี (p-type) ไปที่ขั้วบวก ท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้า
ทั้งสอง จากนั้นไฟฟ้ากระแสตรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านสายไฟไปยัง DC Combiner Box ซึ่งท าหน้าที่
รวมกระแสไฟฟ้า  

• ไฟฟ้ากระแสตรงจาก DC Combiner Box จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  

• ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผา่นไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้น
เป็น 22 กิโลโวลต์ ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ท าการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟภ. หรือ 115 กิโลโวลต์ 
ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ท าการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟผ.  

• กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit)  อุปกรณ์ตัดตอน
ไฟฟ้า (Switch Gear) ซึ่งท าหน้าที่ตัดต่อการเชื่อมขายไฟฟ้าในระบบ  

• จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจ านวนหน่วยไฟฟ้า และผ่านไปยังระบบสายส่งไฟฟ้าของ 
กฟภ. หรอื กฟผ. ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ก าหนดต่อไป 
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2.3.2 กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมในปจัจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมซึ่งติดตั้ง
บนชายฝั่ง (On-shore) ใช้เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind 
Turbine) แบบ 3 ใบพัด และมีการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม เพื่อหันกังหันลมให้เป็นไปตามทิศทาง
ของลมในขณะนั้น  ซึ่งส่วนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย ใบพัด (Blade) ที่ต่อเข้ากับ
เครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator Bearing) และระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลม 
ด้วยเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) 

 
• เมื่อลมที่พัดผ่านกังหัน มีความเร็วลมที่มากกว่าความเร็วลมเข้าระบบ (cut in speed) จะส่งผลให้

ใบพัดเริ่มหมุน และท าให้ Generator ที่ต่ออยู่กับใบพัดหมุนและผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมีเครื่อง
ปรับกระแสไฟฟ้า (Converter) ท าการปรับแรงดันให้คงที่ ที่ระดับ 690 โวลต์ ในกรณีที่ความเร็วลม
มากเกินกว่าความเร็วลมที่ออกแบบของกังหัน (cut off speed) ใบพัดจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ   

• ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งต่อไปที่เครื่องแปลงระดับแรงดัน (Transformer) ให้มีระดับแรงดันเท่ากับ
แรงดันในสายป้อนไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแต่ละจุดเชื่อมต่อ โดยในพื้นที่ อ าเภอ ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ใช้ระดับแรงดันที่ 33 กิโลโวลต์   

• ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ตัดต่อวงจร (Switchgear) ซึ่งในอุปกรณ์ดังกล่าว 
จะมีอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า โดยระบบจะปลดวงจรโดยอัตโนมัติ  หากไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่ได้
คุณภาพตามที่ก าหนดหรือกรณีที่สายส่งของ กฟภ. มีปัญหา  

• จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจ านวนหน่วยไฟฟ้า และผ่านไปสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าของ 
กฟภ. หรือ กฟผ. ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ก าหนดต่อไป 

 
 

2.3.3 กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า 
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โรงไฟฟ้าพลังน้ าในปัจจุบนัของกลุ่มบริษัทฯ  เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบน้ าไหลผา่นตลอดปี (Run-off River)  
โดยการใช้เข่ือนคอนกรีต (Concrete Gravity Dam) กั้นล าน้ าเพื่อกักเก็บน้ าให้มีระดับที่สูงขึ้น ให้มีปริมาณ
น้ าและแรงดันที่จะน ามาหมุนเครื่องกังหันน้ า (Turbine) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งอยู่ใน
โรงไฟฟ้าท้ายน้ าที่มีระดับต่ ากว่าได้ โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลติไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก 

 
 

• เข่ือนเก็บน้ าแบบ Concrete Gravity Dam เป็นโครงสร้างที่สร้างกั้นล าน้ า ท าหน้าที่กักเก็บน้ าให้มี
ระดับที่สูงขึ้นและควบคุมระดับน้ า โดยผันน้ าให้เข้าสู่บริเวณส่วนอาคารรับน้ า ( Intake gate) น้ าส่วน
ที่มากเกินไปจะล้นไปทางสันเข่ือนและลงสู่ล าน้ า 

• ท่อผันน้ า (Tunnel) จะท าหน้าที่ส่งน้ าจากอาคารรับน้ า ( Intake gate) ไปยังอาคารลดแรงดัน 
(Surge Shaft) ผ่านท่อผันน้ าขนาด 3 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  

• อาคารลดแรงดัน (Surge Shaft) ท าหน้าที่ควบคุมและปรับปริมาณการไหลของน้ า ก าจัดสวะ 
ตะกอนทรายต่างๆ ก่อนที่จะส่งไปยังท่อส่งน้ าแรงดัน (Penstock) และช่วยป้องกันแรงดันสูงที่ท าให้
เกิดความเสียหายแก่ท่อน้ าแรงดันในกรณีที่ปิดเครื่องกังหันน้ าอย่างทันทีด้วย (Water Hammer) 

• ท่อส่งน้ าแรงดัน (Penstock) เป็นท่อเหล็กทนแรงดันสูงที่ได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงดันของน้ า 
ท่อน้ านี้จะน าน้ าเข้าไปหมุนเครื่องกังหันน้ า (Hydro Turbine) ที่ตั้งอยู่ในอาคารโรงไฟฟ้า (Power 
house) 

• เครื่องกังหันน้ า (Hydro Turbine) เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญส าหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ า ท าหน้าที่รับน้ าจาก
ท่อส่งน้ าแรงดัน (Penstock) เปลี่ยนเป็นพลังงานกลขับเคลื่อนกังหันน้ าที่ต่อเข้ากับเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า (Generator) ซึ่งกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีชนิดกังหันน้ าเพลตัน (Pelton Turbine) 
หมุนโดยอาศัยแรงฉีดของน้ าจากท่อส่งน้ าที่มีแรงดันสูงไปยังหัวฉีดกระแทกกังหันให้หมุนและต่อแกน
กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจ านวนหน่วยไฟฟ้าและผ่านไปยัง
ลานไกไฟฟ้า (Switch Yard) 
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• ลานไกไฟฟ้า (Switch Yard) เป็นสถานที่ตั้ งอุปกรณ์ที่ ใช้ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้า
ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear/Circuit Breaker/Disconnecting Switch) และ
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากอาคารโรงไฟฟ้า (Power house) ไปยัง
ระบบสายส่งไฟฟ้า (Grid) ของ Électricité du Laos (EDL) ที่มีระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์  

2.4 การตลาดและการจ าหน่าย 
2.4.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ตามลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศ
ไทย กฟผ. และ กฟภ. จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนผ่านการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 
ประเภทหลัก คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( Independent Power Producer 
(“IPP”)) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (”SPP”)) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
มาก (Very Small Power Producer (”VSPP”)) โดย ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
เล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวกับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว  
ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่จะเข้าท าสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง เช่น การไฟฟ้าในประเทศนั้น หรือ
บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค เป็น
ต้น 

2.4.2 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมโยง
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่ง โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. จะวัด
จากจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ หลังจากนั้น
กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. 
และผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจาก กฟผ. ต่อไป 
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุน่ กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมโยง
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในแต่
ละภูมิภาคที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายจะวัดจากจ านวนหน่ วยไฟฟ้าที่ผ่าน
มิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ 
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน สปป. ลาว กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมโยง
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งตามที่ EDL ก าหนด โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ EDL 
จะวัดจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ 
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าโดยการ
เชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งตามที่ The National Grid Corporation of the 
Philippines (“NGCP”) ก าหนด โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ NGCP จะวัดจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่
ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ 
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ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าโดยการ
เชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งตามที่ PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")   
ก าหนด  โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ PLN จะวัดจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า 
ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ  

2.5 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ 
2.5.1  ลักษณะของทรัพย์สินที่ส าคัญ 

1) สินทรัพย์ถาวร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและส ารองการด้อยค่าต่างๆ 
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 13 ,675.58 ล้านบาท และ 
13,900.06 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ รายการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันที่ 

30 มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดิน 788.62 803.71 เป็นเจ้าของ และสิทธิการเช่า ติดภาระจ านองบางส่วน 

2 อาคาร 277.86 270.83 เป็นเจ้าของ และสิทธิการเช่า ติดภาระจ านองบางส่วน 

3 ส่วนปรับปรุงท่ีดินและ
ระบบสาธารณูปโภค 

938.82 950.83 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ 9,360.48 9,162.99 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองบางส่วน 

5 เครื่องใช้ส านักงาน 94.67 87.31 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

6 ยานพาหนะ 8.78 7.11 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

7 งานระหว่างก่อสร้าง 2,206.35 2,617.27 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 13,675.58 13,900.06  
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ทั้งนี้ รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียด
จ าแนกตามประเภทของสินทรัพย์และจ าแนกตามบริษัทได้ดังนี้ 

1.1) ที่ดิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดินตามงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

ขนาดพื้นที่ 

(ไร่-งาน-
ตร.ว.) 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

30 มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 

ในการถือ
ครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

457-2-53 - - 

เพื่อใช้เป็น
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สิทธิการเช่า(1) ติดภาระโอนสิทธิ
การเช่าเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE อ.บางปะหัน 
จ.อยุธยา 

297-2-2 185.95 185.95 เป็นเจ้าของ 

 ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน อ.บ าเหน็จณรงค์ 

จ.ชัยภูมิ 
257-2-74 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 

137-2-46.9 40.56 40.56 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ 

116-2-86 32.45 32.45 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ าเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

149-1-16 25.29 25.29 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-NMA อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

147-2-31 30.57 30.57 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 

254-3-47 60.56 60.56 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

LLG อ.ปากพนัง 137-2-80 50.81 50.81 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
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 หน้า 40 จาก 65 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

ขนาดพื้นที่ 

(ไร่-งาน-
ตร.ว.) 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

30 มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 

ในการถือ
ครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

จ.นครศรีธรรมราช เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BCPGI ประเทศญี่ปุ่น  117-0-92 - - สิทธิการเช่า(1) ไม่มีภาระผูกพัน 

BSEH ประเทศญี่ปุ่น  703-1-46 65.05 67.61 เป็นเจ้าของ
และสิทธิการ
เช่า 

ไม่มีภาระผูกพัน 

HMJ ประเทศญี่ปุ่น 336-2-6 297.38 309.91  เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 788.62 803.71  

หมายเหตุ: (1) สิทธิการเช่าท่ีดินมีระยะเวลา 20 ปีนับจากวัน COD ยกเว้นสิทธิการเช่าท่ีดินบางแปลงของโครงการที่ 4 มีระยะเวลาส้ินสุด
เดือนธันวาคม 2576 

1.2) อาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของอาคารตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท 

ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

30 มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 

ในการถือ
ครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

33.28 31.46 เพื่อใช้เป็น
ท่ีตั้งส านักงาน
ใหญ่  และ
ห้องควบคุม 

เป็นเจ้าของ ติดภาระโอนสิทธิ
การเช่าเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

16.64 16.15 เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีตั้งเครื่อง
แปลง
กระแสไฟฟ้า 

เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

อ.พระพุทธบาท  

จ.สระบุรี 

7.57 7.41 เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีตั้งเครื่อง
แปลง

เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 
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 หน้า 41 จาก 65 

ชื่อบริษัท 

ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

30 มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 

ในการถือ
ครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

กระแสไฟฟ้า 

อ. ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี 

6.06 5.93 เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีตั้งเครื่อง
แปลง
กระแสไฟฟ้า 

เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE อ.บางปะหัน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

53.77 52.27 

เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีตั้ง
ห้องควบคุม 
และเครื่อง
แปลง
กระแสไฟฟ้า 

เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน อ.บ าเหน็จณรงค์ 

จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย 

จ.บุรีรัมย์ 

23.91 23.26 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ 

จ.บุรีรัมย์ 

23.81 23.15 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ าเหน็จณรงค์ 

จ.ชัยภูมิ 

8.17 7.97 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-NMA อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา 

6.90 6.68 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี 

 

อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วิเศษชัยชาญ  

28.45 

 

 

11.70 

27.67 

 

 

11.44 

เป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 
ไม่มีภาระผูกพัน 
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 หน้า 42 จาก 65 

ชื่อบริษัท 

ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 

30 มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 

ในการถือ
ครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

จ.อ่างทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

LLG อ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช 

51.07 50.90 เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีตั้ง

ห้องควบคุม 
และเครื่อง

แปลง
กระแสไฟฟ้า 

เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BCPGI ประเทศญี่ปุ่น 1.01 

 

1.01 

เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีตั้งเครื่อง

แปลง
กระแสไฟฟ้า 

เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 
(Tarumizu) 

BSEH ประเทศญี่ปุ่น 2.43 2.46 เป็นเจ้าของ - 

NAM SAN 3A สปป. ลาว 3.09 3.07 เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีพัก

ส าหรับ
พนักงาน
ปฏิบัติการ 

เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 277.86 270.83   

1.3) ส่วนปรับปรุงที่ดินและสาธารณูปโภค  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของส่วนปรับปรุงที่ดิน
และสาธารณูปโภคตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

182.64 177.13 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 
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 หน้า 43 จาก 65 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

อ.พระพุทธบาท  

จ.สระบุรี 

11.09 10.82 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี 

9.40 9.17 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.พระโขนง 

จ.กรุงเทพมหานคร 

21.01 19.96 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

246.98 239.99 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

อ.บ าเหน็จณรงค์  

จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 68.36 66.52 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 60.74 59.11 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 62.16 60.43 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-NMA อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 

58.45 56.88 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี 

 

อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วิเศษชัยชาญ  
จ.อ่างทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

127.60 

 

 

48.31 

124.18 

 

 

47.04 

เป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 
ไม่มีภาระผูกพัน 
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ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

LLG อ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช 

19.58 58.33 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

BCPGI ประเทศญี่ปุ่น 21.78 20.57 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSEH ประเทศญี่ปุ่น 0.72 0.70 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 938.82 950.83  

 

1.4) เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสทุธิของเคร่ืองจักร และ
อุปกรณ์ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อ.บางปะอิน   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2,467.93 2,394.21 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  151.42 148.14 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 118.74 116.16 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 22.62 22.03 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 19.54 32.50 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

2,020.62 1,963.68 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 432.41 420.81 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 435.96 424.31 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 
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ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

BSE-CPM1 อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 417.01 405.67 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

BSE-NMA อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 430.56 418.90 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี 

 

855.98 

 

 

833.11 เป็นเจ้าของ 

 

 

ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

463.35 452.57 เป็นเจ้าของ 

 

ไม่มีภาระผูกพัน 

LLG อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 573.56 561.47 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

BCPGI ประเทศญี่ปุ่น  731.29 735.70 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

BSEH ประเทศญี่ปุ่น 214.22 216.60 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน 

Nam San 3A สปป. ลาว 5.27 5.23 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

Nam San 3B สปป. ลาว - 11.90 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม  9,360.48 9,162.99                               
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1.5) เครื่องใช้ส านักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสทุธิของเคร่ืองใช้ส านักงาน
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่  
30 มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 14.42 12.90 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 2.41 2.09 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.21 1.91 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 6.41 4.51 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 4.70 

 

4.59 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 0.58 0.49 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 0.49 0.40 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-CPM1 อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 8.40 8.08 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 0.62 0.51 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

8.78 7.70 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

LLG อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 43.39 41.23 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSEH ประเทศญี่ปุ่น 1.97 1.59 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

Nam San 3A สปป. ลาว 0.29 0.29 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

Nam San 3B สปป. ลาว - 1.02 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 94.67 87.31  
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1.6) ยานพาหนะ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสทุธิของยานพาหนะตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่  31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ 1.48 1.03 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE 4.74 4.04 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-BRM 0.15 0.11 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-BRM1 0.15 0.12 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-CPM1 0.14 0.11 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-NMA 0.89 0.78 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-PRI 0.14 0.11 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

LLG 0.33 0.17 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BCPGI 0.32 0.23 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSEH 0.44 0.41 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 8.78 7.11  

1.7) งานระหว่างก่อสร้าง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสทุธิของงานระหว่างก่อสร้าง
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 30 

มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ประกอบด้วยหลาย
จังหวัด ในประเทศ
ไทย 

127.01 58.26 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

- - 

 

 

เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

อ.บ าเหน็จณรงค์  เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 
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ชื่อบริษัทผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 30 

มิ.ย. 63 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย  

จ.บุรีรัมย์ 

- - เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ - - เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-CPM1 อ.บ าเหน็จณรงค์  

จ.ชัยภูมิ 

- - เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ด่านขุนทด  

จ.นครราชสีมา 

- - เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี  

จ.ปราจีนบุรี 

- - เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

LLG อ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช 

40.67 4.23 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

TDED อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 

- 178.04 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BCPGI ประเทศญี่ปุ่น - 2,226.84 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

BSEH ประเทศญี่ปุ่น 2,008.90 109.99 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

HMJ ประเทศญี่ปุ่น 29.77 39.91 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 2,206.35 2,617.27  

 
2)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีสทุธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี ้

ชื่อบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 

บริษัทฯ ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
ค่าก่อสร้างระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ 
กฟผ. ซ่ึงระบบเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ กฟผ. 
ตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
สิทธิการใช้ท่ีดิน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา 

22.66 
19.77 

 
 

20.97 
0.30 

19.58  
19.24  

 
 

20.53 
0.54 
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ชื่อบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

(ล้านบาท) 

BSE ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 0.07 

BSE-BRM ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 0.03 

BSE-BRM1 ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 0.03 

BSE-CPM1 ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 0.03 

BSE-NMA ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 0.03 

BSE-PRI ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา 

0.11 
- 

0.15 

LLG ค่าก่อสร้างระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ 
กฟผ. ซ่ึงระบบเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ กฟผ. 
ตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

7.86 7.70 

BCPGI สิทธิในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
แบบ FiT 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา 

319.94 
 
- 

1,285.95 
 

157.46 

BSEH ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
สิทธิในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบ FiT 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา 

1.61 
2.03 

973.06 
154.69 

1.26 
2.06 
45.93 
3.32 

HMJ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา 117.94 122.59 

Nam San 3A สิทธิการซ้ือขายไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน 5,042.78 5,819.02 

Nam San 3B สิทธิการซ้ือขายไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน - 2,499.58 

รวม  6,683.72 10,005.10 

 
2.5.2 นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วม เพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ การ
ลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของบริษัทที่จะ
ลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใน
โครงการต่างๆ และจะต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ก่อน ในการนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทน ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วม
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เป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน
ดังกล่าว 

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผย
สารสนเทศ 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

2. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการการลงทุน 

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการตรวจสอบ 

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

กรรมการการลงทุน 

7. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

8. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9. นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

10. พลเอก ศักดา เนียมค า กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการอิสระ 

12. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

กรรมการการลงทุน 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

3.2 ผู้บริหาร 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่  

2. นายนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 

3. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการ
บริษัท 

4. นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและยุทธศาสตร์องค์กร 

5. ดร. ภาวัน สยามชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ  
Country Manager, BCPG Japan Corporation 

6. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร 
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3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 มีดังนี้(1) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)(2)      1,399,999,994              70.04  
2. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด           39,231,701               1.96  
3. ส านักงานประกันสังคม            36,229,134                1.81  
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED            17,307,334                0.87  
5.  น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร            12,000,000                0.60  
6. กองทุนเปิด  เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ์ฟันด์             8,894,700                0.44  
7. นาย กิตติ ชีวะเกตุ              7,080,030                0.35  
8. MR. YUK LUNG LEE              6,000,000                0.30  
9.  STATE STREET EUROPE LIMITED              5,280,582                0.26  
10.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED              4,845,900                0.24  
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่       1,536,869,375  76.88 
รวมจ านวนหุ้นท้ังหมด 1,998,975,420 100.000 

หมายเหตุ:  (1) วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธเิข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 (Record Date) 

(2) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“BCP”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันและธุรกิจจ าหน่ายน้ ามัน ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 (ซ่ึงเป็นวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด) BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังน้ี 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ BCP จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. ส านักงานประกันสังคม 198,307,697 14.40 
2. กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98 
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 100,936,800 7.33 
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 100,936,800 7.33 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 72,584,443 5.27 
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,686,198 2.52 
7. นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ 27,383,700 1.99 
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 24,154,700 1.75 
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 20,425,600 1.48 
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 20,111,400 1.46 
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 736,970,105 53.52 
รวมจ านวนหุ้นท้ังหมด 1,376,923,157 100.00 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 หน้า 53 จาก 65 

4. ประวัติการเพ่ิมทุนและประวัตกิารจ่ายปันผลในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัติการเพ่ิมทุน 

หน่วย : บาท 2561 2562 2563 

ทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียนก่อนการเปล่ียนแปลง  10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

เปลี่ยนแปลง - - - 

ทุนจดทะเบียนหลังการเปลี่ยนแปลง 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

ทุนช าระแล้ว 

ทุนช าระแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลง 9,961,521,535 9,984,137,300 9,994,459,905 

เปลี่ยนแปลง 22,615,765 10,322,605 417,195 

ทุนช าระแล้วหลังการเปลี่ยนแปลง 9,984,137,300 9,994,459,905 9,994,877,100 

4.2 ประวัติการจ่ายปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว 
โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่
ละปี ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้  

 ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

เงินปันผลท้ังหมดท่ีจ่าย (ล้านบาท) 1,215.46 1,277.98 1,279.30 

อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.61 0.64 0.64 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิของกลุ่ม
บริษัทฯ (ร้อยละ) 

68.51 57.59 71.03 

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 320.0 ล้านบาท 
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5. ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
หมายเหตุ:   
(1) บริษัทฯ ได้รับการโอนหุ้นใน RPV ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 
(2)  EPC หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ด าเนินการและซ่อมบ ารุง (O&M) 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 
(3) AM หมายถึง บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจบริหารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะบริษัทบริหาร

ทรัพย์สิน (Asset Management Company) ของโครงการ Tarumizu และหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลท่ีมิได้
เป็นนิติบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน 

(4) ลงทุน  ( Investment) หมายถึ ง บริษั ท ท่ีลงทุน ในโรงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์ ท่ีประเทศญี่ ปุ่ น ในฐานะนักลงทุนที เค 
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ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 

ล าดับ ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่ 
จดทะเบียนจัดตั้ง 

ทุนช าระแล้ว การถือหุ้น(1)  
(ร้อยละ) 

บริษัทย่อยในประเทศไทย 
1 บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี จ ากัด (“BSE”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเทศไทย  1,800.0 ล้านบาท  100.0 

2 บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ากัด (“BSE-
BRM”) 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  

ประเทศไทย  626.7 ล้านบาท  100.0 

3 บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ากัด (“BSE-
BRM 1”) 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์  

ประเทศไทย  635.0 ล้านบาท  100.0 

4 บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ากัด (“BSE-
CPM 1”) 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ  

ประเทศไทย  585.0 ล้านบาท  100.0 

5 บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากัด 
(“BSE-NMA”) 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอด่านขุนทดจังหวัด
นครราชสีมา  

ประเทศไทย  570.0 ล้านบาท  100.0 

6 บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ ากัด (“BSE-
PRI”) 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี และด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
หน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร 3 โครงการ 

ประเทศไทย  1,400.0 ล้านบาท  100.0 

7 บริษัท ไทยดิจิทัล เอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จ ากัด (“TDED”) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  ประเทศไทย  200.0 ล้านบาท  75.0  
8 บริษัท บีซีพีจีอินโดไชน่า จ ากัด (“BIC”) เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเทศไทย  1,020.0 ล้านบาท  100.0 
9 บริษัท ลมลิกอร์ จ ากัด (“LLG”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม  ท่ีอ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ประเทศไทย  250.0 ล้านบาท  100.0 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศญี่ปุ่น 
10 BCPG Japan Corporation (“BCPGJ”) ด าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ บริหารจัดการก่อสร้าง และด าเนินการ 

รวมถึงบริหารเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่น  250.0 ล้านเยน  100.0 

11 Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha (“TSS”) บริหารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในฐานะ ประเทศญี่ปุ่น  1.0 ล้านเยน  51.0(2)  
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รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
ล าดับ ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ทุนช าระแล้ว การถือหุ้น(1)  

(ร้อยละ) 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Company) 

12 Nakatsugawa PV Godo Kaisha (“Nakatsugawa”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการท่ี 1 ท่ีคาโงะชิมะ 
ประเทศญี่ปุ่น  

ประเทศญี่ปุ่น  1.0 เยน (BCPGJ เป็นผู้
ถือหุ้นบุริมสิทธิ 2.0 ล้าน

เยน)(3) 

-(3)  

13 Godo Kaisha Inti  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น  1.0 เยน  100.0 
14 Takamori PV Godo Kaisha (“Takamori”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศญี่ปุ่น  1.0 เยน (BCPGJ เป็นผู้

ถือหุ้นบุริมสิทธิ 3.0 ล้าน
เยน)(3) 

-(3)  

15 Nojiri PV Godo Kaisha (“Nojiri”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศญี่ปุ่น  1.0 เยน (BCPGJ เป็นผู้
ถือหุ้นบุริมสิทธิ 3.0 ล้าน

เยน)(3) 

-(3)  

16 Godo Kaisha Aten  ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 

17 Nikaho PV Godo Kaisha (“Nikaho PV”) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 21.0 ล้านเยน  100.0 
18 Gotenba 2 PV Godo Kaisha ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 
ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 

19 Kichisawa PV Godo Kaisha เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 
20 Yabuki PV Godo Kaisha ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 
ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 

21 Komagane PV Godo Kaisha  ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 

22 Godo Kaisha Helios  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 
23 Godo Kaisha Lugh  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 
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รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
ล าดับ ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ทุนช าระแล้ว การถือหุ้น(1)  

(ร้อยละ) 
24 Godo Kaisha Phoenix  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 
25 Gotenba 1 PV Godo Kaisha  ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 
ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 

26 Komagane Land Lease Godo Kaisha ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาท่ีประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 

27 Nagi PV Godo Kaisha (“Nagi”) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 
28 Godo Kaisha Natosi   เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน  100.0 
29 Godo Kaisha Amaterasu เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
30 Godo Kaisha Mithra    เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
31 Godo Kaisha Sol  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
32 Godo Kaisha Saule  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
33 Godo Kaisha Shamash เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
34 Godo Kaisha Pusan  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
35 Godo Kaisha Apolo  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
36 Godo Kaisha Surya  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
37 Nagi Land Lease Godo Kaisha (“Nagi Land”) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
38 Godo Kaisha Rangi    เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
39 Godo Kaisha Dazbog  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
40 Godo Kaisha Narang  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
41 Godo Kaisha Malina  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
42 Godo Kaisha Legba  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
43 J2 Investor Godo Kaisha ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่นในฐานะนัก

ลงทุนทีเค 
ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0 
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รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
ล าดับ ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ทุนช าระแล้ว การถือหุ้น(1)  

(ร้อยละ) 
44 J1 Investor Godo Kaisha (“J1”) ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่นในฐานะนัก

ลงทุนทีเค 
ประเทศญี่ปุ่น 107.0 ล้านเยน  100.0 

45 BCPG Engineering Company (“BCPGE”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ
ให้บริการและซ่อมบ ารุง (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

ประเทศญี่ปุ่น 40.0 ล้านเยน  100.0 

46 Godo Kaisha Tarumizutakatouge ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการท่ี 4 ท่ีคาโงะชิมะ 
ประเทศญี่ปุ่น  

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน (BCPGJ เป็นผู้
ถือหุ้นบุริมสิทธิ 19.0 ล้าน

เยน)(3) 

-(3)  

47 Huang Ming Japan Co., Ltd. (“HMJ”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญี่ปุ่น 0.1 ล้านเยน  100.0 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศอื่น 
48 BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) ด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ  สาธารณรัฐสิงคโปร์  1.0 ดอลลาร์สิงคโปร์  100.0 
49 BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (“BSEH") ด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ 100.0 
50 Greenergy Holdings Pte. Ltd. (“Greenergy Holdings”) ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่นในฐานะนัก

ลงทุนทีเค  
สาธารณรัฐสิงคโปร์  2.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 

2.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 
100.0 

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

สาธารณรัฐสิงคโปร์  2.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 
2.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 

100.0 

52 Star Energy Group Holdings Pte.,Ltd.  เพื่อการลงทุน  สาธารณรัฐสิงคโปร์  840.0 ล้านเหรียญสหรัฐ  33.3 
53 BCPG Wind Cooperatief U.A. เพื่อการลงทุน  ประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ 
14.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 100.0 

54 PetroWind Energy Inc.  ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 1,900.0 ล้านเปโซ  40.0 
55 Impact Energy Asia Development (“IEAD”) เพื่อการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

200.0 เหรียญฮ่องกง  45.0 
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รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
ล าดับ ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ทุนช าระแล้ว การถือหุ้น(1)  

(ร้อยละ) 
56 Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลังน้ าท่ีเมืองเชียงขวาง  สปป. ลาว  232,000.0 ล้านกีบ  100.0 
57 Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลังน้ าท่ีเมืองเชียงขวาง  สปป. ลาว  163,200.0 ล้านกีบ  100.0 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (“BSEPH”) บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถอืหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ได้รับโอนหุ้น บริษัท อาร์พี
วี พลังงาน จ ากัด (“RPV”)  จากการเข้าลงทนุของกลุ่มบริษทั โดยบริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ ากัด (“RPV”) มีบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจทีเ่ก่ียวเนื่องจ านวน 4 บริษัทได้แก่ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากัด (“JKR”) บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากัด (“AQU”) บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากัด 
(“LS”) และบริษัท ปราจนี โซลา่ จ ากัด (“PS”) รายละเอียดของบริษัทย่อยดังกลา่ว มีดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
ล าดับ ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ทุนช าระแล้ว การถือหุ้น(1)  

(ร้อยละ) 
บริษัทย่อยในประเทศไทย 

1 บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“BSEPH”) 

เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเทศไทย  1.0 ล้านบาท  100.0 

2 บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ ากัด (“RPV”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี 

ประเทศไทย  587.0 ล้านบาท  100.0 

3 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากัด (“JKR”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี 

ประเทศไทย  125.0 ล้านบาท  100.0 

4 บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากัด (“AQU”) เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเทศไทย  200.0 ล้านบาท  100.0 
5 บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากัด (“LS”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอโคกส าโรง จังหวัด

ลพบุรี 
ประเทศไทย  140.0 ล้านบาท  100.0 

6 บริษัท ปราจีน โซล่า จ ากัด (“PS”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี 

ประเทศไทย  62.0 ล้านบาท  100.0 
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หมายเหตุ :      

(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

(2) หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลท่ีมิได้เป็นนิติบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

(3) ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิแสดงจ านวนเงินลงทุนในบริษัทจีเค ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปข้อมูลทางการเงินของบรษิัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 

สรุปงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับ
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2562 และ 2563 ดังนี้ 
1. งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2563 2560 2561 2562 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,003.98 2,425.31 1,445.19 3,755.46 

ลูกหนี้การค้า 507.24 523.82 640.44 791.33 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 182.71 222.94 168.86 103.36 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 2.98 3.18 198.39 - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - - 0.78 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,696.92 3,175.24 2,452.88 4,650.93 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 3.25 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13,287.78 13,500.70 13,623.77 12,748.99 

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - 103.03 1.81 6.08 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 151.98 183.02 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,890.32 12,945.35 13,675.58 13,900.06 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - 374.76 

ค่าความนิยม - - 318.35 541.62 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,892.27 1,765.58 6,683.73 10,005.10 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9.86 0.15 1.70 0.32 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 80.14 67.82 226.77 273.40 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 29,160.38 28,382.63 34,683.70 38,036.60 
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หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2563 2560 2561 2562 

รวมสินทรัพย์ 31,857.30 31,557.88 37,136.57 42,687.53 

     

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 233.22 337.85 398.45 327.59 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 88.88 250.00 2,570.00 3,882.40 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

1,326.35 1,270.58 1,285.01 1,462.32 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

- - - 22.73 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.90 96.01 0.67 1.23 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - - 24.21 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอื่น - - 733.05 - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,654.36 1,954.44 4,987.16 5,720.48 

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15,613.15 14,046.59 16,026.15 20,981.56 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 352.14 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 412.59 362.22 508.40 604.31 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 13.23 13.80 20.92 25.28 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับต้นทุนในการรื้อถอน 32.83 32.70 30.32 30.99 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 82.27 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 4.14 5.87 8.47 2.93 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16,075.94 14,461.19 16,594.26 22,079.47 

รวมหนี้สิน 17,730.29 16,415.63 21,581.42 27,799.95 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนจดทะเบียน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
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หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2563 2560 2561 2562 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 9,961.52 9,984.14 9,994.46 9,994.86 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,849.33 2,902.54 2,926.87 2,927.82 

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 

41.03 41.03 41.03 41.03 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 27.22 11.89 2.94 2.57 

ก าไรสะสม     

  จัดสรรแล้ว     

       ทุนส ารองตามกฎหมาย 159.46 226.94 305.54 305.54 

  ยังไม่ได้จัดสรร 1,075.62 1,959.09 2,348.90 2,952.77 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 12.67 16.47 (114.02) (1,386.44) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่   14,126.85 15,142.10 15,505.72 14,838.14 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.15 0.15 49.43 49.44 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   14,127.00 15,142.24 15,555.15 14,887.58 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,857.30 31,557.88 37,136.57 42,687.53 

 
2. งบก าไรขาดทุน 

หน่วย: ล้านบาท 
ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 

2560 2561 2562 2562 2563 

รายได้      

รายได้จากการขายและบริการ 3,322.48 3,320.32 3,426.61 1,655.40 1,856.01 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 40.94 4.77 6.00 1.61 6.09 

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 72.44 - 95.43 68.84 226.76 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 42.73 - - - 0.52 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- 792.96 - - - 

รายได้อื่น 161.33 111.76 14.05 7.29 8.33 

รวมรายได้ 3,639.92 4,229.81 3,542.10 1,733.13 2,097.71 
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หน่วย: ล้านบาท 
ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 

2560 2561 2562 2562 2563 

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนขายและบริการ 968.47 969.08 961.43 430.54 666.97 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 658.88 591.44 575.03 276.69 261.74 

ขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

304.19 - - - - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - 27.62 - - - 

ต้นทุนทางการเงิน 436.05 520.57 567.85 259.01 407.86 

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงิน 

- - - - 3.93 

รวมค่าใช้จ่าย 2,367.59 2,108.71 2,104.31 966.24 1,340.50 

      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วมท่ีใช้วิธีส่วนได้เสีย 

507.50 203.69 354.66 184.05 193.92 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,779.83 2,324.80 1,792.44 950.94 951.13 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 5.61 105.57 (8.32) (4.46) 22.65 

ก าไรส าหรับงวด 1,774.22 2,219.23 1,800.76 955.40 928.48 

      

การแบ่งปันก าไร      

     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,774.22 2,219.23 1,801.42 955.40 928.47 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - (0.66) - 0.01 

ก าไรส าหรับงวด 1,774.22 2,219.23 1,800.76 955.40 928.48 

      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.89 1.11 0.90 0.48 0.46 
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3. งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ล้านบาท 
ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 

2560 2561 2562 2562 2563 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,351.43 2,473.79 2,119.63 825.52 1,599.50 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ลงทุน 

(13,026.38) 1,341.91 (5,950.95) (1,161.12) (4,718.18) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน 

5,362.24 (3,399.97) 2,901.53 (710.09) 5,624.49 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

(5,312.71) 415.73 (929.79) (1,045.69) 2,505.81 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

(44.47) 5.60 (50.33) (38.78) (195.55) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ 

(5,357.18) 421.33 (980.12) (1,084.47) 2,310.26 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 7,361.16 2,003.98 2,425.31 2,425.31 1,445.19 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,003.98 2,425.31 1,445.19 1,340.84 3,755.46 

 
 

 


