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สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำาและเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ
ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
บนบรรยากาศการทำางานที่มีความสุข

วัฒนธรรมองค์กร	 :	 พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
Corporate Culture 
วัฒนธรรมพนักงาน	 :	 เป็นคนดี	มีความรู้	เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
Employee Culture 
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004     รายงานประจำาปี 2561

"กลุ่มบริษัท บางจากฯ
จะยังคงยึดมั่น

ในการเป็นองค์กรคุณค่า
ต่อสังคมไทย"
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(นายพิชัย ชุณหวชิร)
 

ประธานกรรมการ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา จากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

บางจากฯ ที่ให้ความส�าคญัในการพฒันาธรุกจิอย่างยั่งยนืควบคู่ 

กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยตามพันธกิจองค์กร ตลอดจนการ 

พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ใช้นวัตกรรม

สีเขียวขับเคลื่อนทุกธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความ

สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า รับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม และค�านึงถึงความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยสูงสุดที่บริษัท บางจากฯ ปฏิบัติมาอย่าง

ต่อเนื่อง จนมีผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจและ 

ประสบความส�าเรจ็ในอกีก้าวหนึ่ง

โดยในปี 2561 ผลการด�าเนนิงานบรษิทั บางจากฯ มกี�าไรสทุธ ิ

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 2,463 ล้านบาท คดิเป็นก�าไรต่อหุ้น 

1.79 บาท และในส่วนของธุรกิจโรงกลั่นมีอัตราการผลิต

เฉลี่ยทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ที่ 115 พันบาร์เรลต่อวัน 

โดยไม่นับรวมช่วงวันหยุดซ ่อมบ�ารุงประจ�าปี ในเดือน 

มีนาคมสามารถท�าสถิติมีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งเดือนสูงสุด

เป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 123 พันบาร์เรลต่อวัน และในธุรกิจ

การตลาดยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณการจ�าหน่าย

น�้ามันผ่านสถานีบริการอยู่ในอันดับ 2 จากการขยายจ�านวน

และการปรบัปรงุภาพลกัษณ์ของสถานบีรกิารขนาดใหญ่ การ

สร้างประสบการณ์สีเขียวพร้อมพัฒนา และขยายธุรกิจเสริม 

อื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสดุแก่ลูกค้า

ในขณะที่กลุม่ธรุกจิต่างๆ นั้น ได้มกีารวางกลยทุธ์ ปรบัโครงสร้าง 

ทางธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความ

เติบโตและแข็งแกร่งในระยะยาว และเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน มุ่งเน้นสร้างเทคโนโลยีสีเขียวผ่านนวัตกรรม

ด้านพลังงานที่ทันสมัยมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และใช้ระบบ 

ดจิทิลั เพื่อส่งเสรมิธรุกจิหลกั ธรุกจิโรงไฟฟ้า ธรุกจิผลติภณัฑ์

ชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมขยายธุรกิจหลัก 

และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ๆ ทั้งในและ 

ต่างประเทศและลงทนุในธรุกจิ Startup (s) เตรยีมพร้อมในทกุมติ ิ

เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย 

ยุค 4.0 สร้างศักยภาพสู่การลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียง

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อก้าวสู่การเป็น 

กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นน�าในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาล 

ที่ดีและด�าเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ตรงตามวสิยัทศัน์ของบรษิทั

ในส่วนของบคุลากร กลุม่บรษิทั บางจากฯ ให้ความส�าคญัต่อการ 

พัฒนาศักยภาพและความรู ้ของพนักงาน มุ ่งเน้นการเป็น 

คนดีและคนเก่ง สร้างความส�าคัญและคุณค่าในตัวพนักงาน 

ตามค่านยิม “I AM BCP” เพราะเชื่อว่าการสร้างความพร้อม

ให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถ และโอกาสการเติบโต 

ในหน้าที่การงาน จะเป็นปัจจัยส�าคัญและศักยภาพหลักที่จะ

น�าพากลุ่มบรษิทั บางจากฯ ไปสู่ความเป็นเลศิอย่างยั่งยนื

สารประธานกรรมการ

ความส�าเร็จในข้างต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท บางจากฯ ทั้งหมด ผมขอ

ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม ให้บางจากฯ  

ได้เติบโตอย่างมั่นคงยาวนานจวบจนถึงปัจจุบันนี้ และจะเดิน

หน้าสู่ปีต่อๆ ไปอย่างมั่นคงและยั่งยนื

และในโอกาสที่เข้าสู่ปีที่ 35 ในปี 2562 นี้ กลุม่บรษิทั บางจากฯ  

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยังคงยึดมั่น 

ในการเป็นองค์กรคุณค่าต่อสังคมไทย พร้อมด�าเนินธุรกิจที่มี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม และยดึมั่นในหลกัการบรหิารงานอย่าง

มบีรรษทัภบิาล เพื่อสร้างสรรค์อนาคต เพิ่มความส�าเรจ็แก่ธรุกจิ

และผลกระทบที่ดตี่อโลก สงัคม และเราทกุคนที่อยู่ร่วมกนั

มาร่วมภูมใิจไปด้วยกนัครบั
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006     รายงานประจำาปี 2561

งบการเงินรวม	 2561	 2560	 2559
	 	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

งบก�าไรขาดทุน	(ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 192,025 172,138 144,705 

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 11,431 13,543  11,896 

EBITDA 1/  10,201 13,421  11,363 

ก�าไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ามันล่วงหน้า 442 366 107  

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขาย 577 664 276 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2/ 2,463 5,608 4,773 

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)  
สินทรัพย์รวม  117,369 113,869 101,783 

หนี้สินรวม  67,831 61,979 57,874 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 49,538 51,890 43,909 

ทุนเรือนหุ้น

- ทุนจดทะเบียน 1,377 1,377 1,377 

- ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,377 1,377 1,377 

อัตราส่วนทางการเงิน	(ร้อยละ)  
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 5.31 7.80 7.85 

อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 1.68 3.58 3.27 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 4.56 7.10 7.51 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3/ 0.94 0.79 0.86 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3/ 0.70 0.59 0.38 

ผลการด�าเนินงานต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 3/ 1.79 4.07 3.47 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น3/ 31.02 33.03 28.72 

หมายเหตุ
1/ EBITDA หมายถึง ก�าไรก่อนภาษี ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
2/ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
3/ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน์
Evolving Greenovation
มุ่งสู่กลุ่มบรษิทันวตักรรมสเีขยีวชั้นน�าในเอเชยี ที่มบีรรษทัภบิาลที่ดแีละด�าเนนิธรุกจิด้วยแนวทางแบบมสี่วนร่วมและยั่งยนื

พันธกิจ
สร้างสรรค์นวตักรรมสเีขยีวที่ก้าวล�้าและเข้าถงึได้ทกุคน เพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลูกค้า พร้อมเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ

ที่ได้รบัการไว้วางใจและสร้างคณุค่าให้กบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี และส่งเสรมิการพฒันาของสงัคมอย่างยั่งยนื

เรามุ่งเน้นการด�าเนนิธรุกจิด้วยแนวทางแบบมสี่วนร่วมและยั่งยนื ขยายการเตบิโตทั้งในและต่างประเทศ ยดึหลกัการก�ากบัดูแล

กจิการที่ด ีและพฒันาวฒันธรรมแห่งการเรยีนรู้สู่ความเป็นเลศิ บนบรรยากาศการท�างานที่มคีวามสขุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) ยดึมั่นในปณธิานของการเป็นบรษิทัพลงังานไทย ด�าเนนิงานเคยีงคู่กบัการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสงัคม มุ่งสร้างความสมดลุระหว่างมูลค่าและคณุค่า ควบคู่กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของสงัคมไทย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ยกระดับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสู่ระดับมาตรฐานโลก 
พร้อมน้อมน�า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจที่การได้มาซึ่งก�าไรจะไม่เป็นการแสวงหาก�าไร 
จนเกนิควร สร้างความเตบิโตและยั่งยนืในอนาคตด้วยการส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีตลอดจนค�านงึถงึการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างรูค้ณุค่า บรหิารจดัการธรุกจิเพื่อให้บรรลถุงึวสิยัทศัน์องค์กร “กลุม่บรษิทันวตักรรมสเีขยีวชั้นน�าในเอเชยี” 
ตลอดจนเป้าหมายทางธรุกจิสงัคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2566 โดยมสีาระส�าคญัดงันี้

 เป้าหมายทางธุรกิจ
	 •	กลุม่ธรุกจิโรงกลัน่และการค้าน�า้มนั ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมของโรงกลั่น เพิ่มประสทิธภิาพ

และเสถยีรภาพโรงกลั่นให้สูงสดุด้วยโครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงกลั่น เช่น ด�าเนนิโครงการ YES-R เพื่อพฒันาด้าน 
Yield Energy Efficiency Safety and Reliability เฟส 1-3, ท�าการศกึษาเพื่อขยายระยะเวลา TAM Cycle, ด�าเนนิโครงการ 
3E (Efficiency, Energy and Environment Improvement Project) เพื่อปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
(Debottlenecking) เพื่อการขยายก�าลงัการผลติเป็นมากกว่า 133 พนับาร์เรลต่อวนั มกีารว่าจ้างที่ปรกึษาเพื่อด�าเนนิโครงการ 
Rocket เพื่อปรบัปรงุการด�าเนนิงานของกลุ่มโรงกลั่นโดยแบ่งเป็น 5 สายงาน คอื 

นโยบาย
และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  ตลอดจนมกีารจดัหาแหล่งน�้ามนัดบิที่หลากหลาย (Flexible Crude Mix) และขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิเกี่ยวเนื่อง อาท ิธรุกจิ
การค้าน�้ามนั (Oil Trading) ผ่านบรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) ที่จดัตั้งขึ้นที่ประเทศสงิคโปร์ โดยมแีผนปรบัเพิ่ม
ปริมาณการจัดจ�าหน่ายผ่านบริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) ให้ได้มากกว่า 300 พันบาร์เรลต่อวันภายใน 5 ปี 
เป็นต้น

Production (Hydrocarbon units)

Energy, utilities, and auxiliary units  Maintenance & Reliability

Planning and logistics
Crude and product trading



008     รายงานประจำาปี 2561

	 •	กลุ่มธรุกิจตลาด รกัษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากกว่าร้อยละ 
20 โดยพัฒนารูปแบบของสถานีบริการแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Greenovative Experience รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของ
คนไทย ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงยกระดับคุณภาพงาน
บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มระดับคะแนน Net Promoter Score พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจด้าน
อาหารและร้านสะดวกซื้อ และผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สร้างความพึงพอใจ
สูงสดุให้กบัลูกค้า คู่ค้า และก้าวสู่ The Most Admired Brand อกีทั้งยงัขยายธรุกจิตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อ
สร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดโลก

 •	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่าน บมจ.บีซีพีจี ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศโดยอาศยักลยทุธ์ 4i ได้แก่
- Improvement เป็นผูพ้ฒันาโครงการ โดยมุง่เน้นการจดัการสนิทรพัย์อย่างมปีระสทิธภิาพและเพิ่มมลูค่าสนิทรพัย์
- Investment เป็นผูล้งทนุในธรุกจิ หรอืโครงการลงทนุใหม ่ซึ่งจะสามารถท�าให้มผีลตอบแทนเปน็ไปตามคาดการณ์
- Innovation เป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ภายในกรอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 

ด้วยการบรหิารจดัการพลงังานรูปแบบดจิติอล (Digital Energy Management)
- Intelligence มีทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้าน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

เพื่อส่งเสรมิผลกัดนัธรุกจิให้สามารถเตบิโตได้อย่างยั่งยนื
	 •	ธรุกิจผลิตภณัฑ์ชวีภาพ ขยายและเพิ่มก�าลงัการผลติธรุกจิเชื้อเพลงิชวีภาพ อาท ิไบโอดเีซล และเอทานอลอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมตั้งเป้าหมายจัดตั้ง Bio-Complex เพื่อต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value  
Bio-Based) ที่เพิ่มโอกาสทางธรุกจิ รวมถงึส่งเสรมิการวจิยัและพฒันากระบวนการเพาะปลกูพชืพลงังานเชงิพาณชิย์ ได้แก่ 
อ้อย มนัส�าปะหลงั ปาล์มน�้ามนั และสาหร่าย มสี่วนช่วยเพิ่มปรมิาณและมูลค่าผลผลติทางการเกษตรให้กบัเกษตรกร 
การวจิยัพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์เชื้อเพลงิชวีภาพ ตลอดจนมองหาโอกาสขยายการลงทนุเพิ่มในธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ 
ผ่านการระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย์

	 •	ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจด้านทรัพยากรใหม่ เช่น เหมืองลิเทียม
เป็นต้น 
-	 ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้จัดตั้งบริษัท BCPR Pte.Ltd ขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ โดยได้เข้าไปลงทุน 

ในแหล่งปิโตรเลยีมของ OKEA AS ในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งบรษิทัฯ ตั้งเป้าหมายในการขยายการลงทนุเพื่อเพิ่มก�าลงั
การผลติในแหล่งปิโตรเลยีมที่มศีกัยภาพได้ในอนาคต

-	 ธุรกิจด้านทรัพยากรใหม่ โดยบรษิทัฯ จดัตั้งบรษิทั BCP Innovation Pte.Ltd. ขึ้นในประเทศสงิคโปร์ เพื่อด�าเนนิ
ธรุกจิที่เกี่ยวเนื่องกบันวตักรรมในต่างประเทศ โดยปัจจบุนั BCP Innovation Pte.Ltd. มสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 15.8 
ในบรษิทั Lithium Americas Corporation ประกอบธรุกจิเหมอืงลเิทยีมโดยขณะนี้อยูร่ะหว่างพฒันาโครงการ Cauchari 
ที่ประเทศอาร์เจนตนิา ซึ่งคาดว่าจะมกี�าลงัการผลติในเฟสแรก 25,000 ตนัต่อปีในปี 2563

	 •	องค์กร	การจดัการ	และนวตักรรม เพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนัและการบรหิารจดัการองค์กร โดยมเีป้าหมาย
พฒันาองค์กรให้เป็นนายจ้างดเีด่น สร้างความเป็นเลศิทางด้านทรพัยากรมนษุย์ ส่งเสรมิให้พนกังานร่วมกนัสร้างสรรค์
นวัตกรรมในกระบวนการท�างาน ผลิตภัณฑ์หรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรผ่าน Transformation Program ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “I AM BCP” ตลอดจนด�าเนินการ
สร้างความยั่งยนืให้กบัองค์กรตามกรอบแนวทางสากล Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ที่ครอบคลมุทั้งด้าน
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมและสงัคม ภายใต้หลกับรรษทัภบิาลที่ด ีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กบัผู้ลงทนุว่าบรษิทัฯ จะสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดไีด้อย่างยั่งยนื โดยบรษิทัฯตั้งเป้าหมายที่จะเป็น DJSI Member (Emerging Market) ภายในปี 2565 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเข้าร่วมการตรวจประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัให้ได้มาซึ่งผลลพัธ์ที่ยั่งยนื โดยในปี 2561 บรษิทัฯ เป็น 1 ใน 13 บรษิทัที่ได้รบัรางวลัการบรหิารสู่ความ
เป็นเลศิ (Thailand Quality Class : TQC) รวมถงึต่อยอดธรุกจิใหม่ๆ ที่สร้างความยั่งยนื เช่น ธรุกจินวตักรรม/ Incubator 
และ Startup ผ่าน Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) โดยในปี 2561 ได้มกีารจดัตั้งบรษิทั 4 บรษิทั ได้แก่  
บจก. บีซีวี ไบโอเบส, บจก. บีซีวี เอ็นเนอร์ยี, บจก. บีซีวี อินโนเวชั่น, บจก. บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการ
ลงทนุในธรุกจินวตักรรมด้านพลงังานสเีขยีว (Green Energy) ได้แก่ระบบกกัเกบ็พลงังาน และด้านชวีภาพ (Bio-Based) 

	 •	เปิดเผย	โปร่งใส	ตรวจสอบได้ ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
การด�าเนนิธรุกจิที่โปร่งใสตามหลกับรรษทัภบิาลและตามกฎเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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 เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
 •	มุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภมูอิากาศ	(Low	Carbon	Company) ก�าหนดเปา้หมายเปน็บรษิทัที่มกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์สทุธใิห้น้อย
ที่สดุโดยการด�าเนนิโครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังานและทรพัยากรของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยาย
การลงทนุในโครงการผลติพลงังานทดแทนและพลงังานหมนุเวยีนต่างๆที่มส่ีวนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 º•	พฒันาธรุกจิร่วมไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม สร้างความยั่งยนืของบรษิทัฯ โดยการด�าเนนิธรุกจิที่สามารถก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมไปพร้อมๆ กบัการเตบิโตของธรุกจิ ทั้งการด�าเนนิกจิกรรม CSR After-Process และ
สร้างคณุค่าร่วมระหว่างธรุกจิ สงัคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการ CSR/CSV in-Process นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัตั้ง 
เป้าหมายต่อยอดจาก CSR/CSV เป็นการด�าเนนิวสิาหกจิเพื่อสงัคม หรอื Social Enterprise (SE) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ 
พร้อมส่งเสรมิให้คนในชมุชนร่วมกนัรกัษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตนอาศยั เช่น การจดัตั้งมูลนธิใิบไม้ปันสขุ การส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นและจัดจ�าหน่ายผ่านบริษัท ออมสุข วิสาหกิจ 
เพื่อสงัคม จ�ากดั การส่งเสรมิการส่งออกผลผลติทางการเกษตรผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่ายในร้าน SPAR เช่น ส่งเสรมิ
การเพาะปลูกอ้อย เพื่อน�ามาผลติน�้าอ้อยคั้นสดและจ�าหน่ายในร้าน SPAR รวมถงึการรบัซื้อผลผลติทางการเกษตรเพื่อ
ใช้เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติผลติภณัฑ์ Bio-based ของบรษิทั บบีจีไีอ จ�ากดั (มหาชน) เป็นต้น

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์ในการด�าเนินงานเรียกว่า  
3S Strategy เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว ดงันี้ 

1.	สร้างความม่ันคงด้านพลังงานโดยให้
ความส�าคัญกับแหล่งต้นน�้าของพลังงาน	:	Security	(S1)
เป็น Core Business ของบรษิทัที่สร้างความมั่นคงด้านพลงังานให้กบัประเทศ 
โดยด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุรกิจผลิตภัณฑ์
ชวีภาพ เพื่อจดัหา ผลติ และจดัจ�าหนา่ยน�้ามนัและเชื้อเพลงิชวีภาพให้เพยีงพอกบัความต้องการใชข้องภาคธรุกจิและประชาชน 
ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปรมิาณความต้องการด้านพลงังานโดยรวม ซึ่งถงึแม้ในอนาคตรถยนต์พลงังานไฟฟ้าจะมแีนวโน้มเตบิโต
สูงขึ้น แต่ในปัจจบุนัธรุกจิกลุ่มนี้ยงัคงมคีวามจ�าเป็นต่อความต้องการด้านพลงังานของประเทศและยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

2.	บรหิารจัดการ	Portfolio	ให้เตบิโตและกระจายความเสีย่งสูธ่รุกจิทีม่ผีลตอบแทนสม�า่เสมอ	:	Stability	(S2)
เน้นการลงทนุในธรุกจิที่มรีายได้และผลตอบแทนสม�่าเสมอ มคีวามเสี่ยงจากปัจจยัภายนอกต�่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
อาท ิโรงไฟฟ้าพลงังานสเีขยีว (BCPG) ที่มรีายได้สม�่าเสมอ และการกระจายความเสี่ยงโดยผ่านการบรหิารจดัการตลอดห่วงโซ่
การผลติในธรุกจิต่างๆ เพื่อรองรบัความผนัผวน

3.	พัฒนาธุรกิจและต่อยอด	Core	Business	ให้เติบโตและยั่งยืน	:	Sustainability	(S3)
เป็นการพฒันาธรุกจิเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนบัสนนุหรอืต่อยอด Core Business เดมิให้เตบิโตและยั่งยนื เพื่อเตรยีมความพร้อมในการ
รองรบัเทคโนโลยแีละการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยอาศยันวตักรรมก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม ซึ่งมสีถาบนั
นวตักรรมและบ่มเพาะธรุกจิ (BiiC) ที่บรษิทัฯได้จดัตั้งขึ้นได้แก่ ขยายการลงทนุในด้านนวตักรรมพลงังานใหม่ๆ เช่น ลเิทยีม ซึ่ง
น�ามาใช้ผลติแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) และการต่อยอดผลติภณัฑ์ Bio-based ที่เดมิเน้นการผลติเชื้อเพลงิชวีภาพ ให้เป็น 
ผลติภณัฑ์ที่มมีลูค่าสงูขึ้น นอกจากนี้ บรษิทัฯยงัได้น�านวตักรรมสเีขยีวต่างๆ (Green Initiatives) มาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ ที่เรยีกว่า
In-process Greenovation เช่น ส่งเสริมการใช้แก้วย่อยสลายไบโอคัพและการเปลี่ยนฝาแบบใหม่เพื่องดใช้หลอดในร้านอินทนิล 

ในปี 2561 ได้มกีารจดัตั้งบรษิทัย่อย (Venture Capital) ขึ้นใหม่ จ�านวน 4 บรษิทั ได้แก่ บจก. บซีวี ีไบโอเบส, บจก. บซีวี ีเอน็เนอร์ย,ี 
บจก. บีซีวี อินโนเวชั่น, บจก. บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน และ/หรือลงทุนในธุรกิจ Startup(s)  
ในประเทศไทย ที่ประกอบกจิการใน 10 กจิการที่รฐัต้องการสนบัสนนุตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ บรษิทัฯ ยงัคงน�ากลยทุธ์ความยั่งยนื 4 Green (4G) มาเป็นกรอบในการด�าเนนิธรุกจิและการลงทนุเพื่อความยั่งยืน
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กลยุทธ์	4	GREEN	ได้แก่

1.	Green	Business	
มุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่แล้วยังส่งผลดีต่อ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยการน�านวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green Initiatives) มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มี
มูลค่าสูงจากสินค้าเกษตรกรรมโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเดิม ประกอบด้วย 
Bio-Based Chemical, Bio-Based Material, Valued Added Bio-Product นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัให้ความส�าคญักบัธรุกจิพลงังาน 
สีเขียวและการบริหารจัดการพลังงาน ฯลฯ ผ่านสถาบันนวัตกรรมบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจ Startup ที่สามารถ 

น�ามาต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต เช่น ธุรกิจกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ที่สามารถท�างานได้ในระดบัความเรว็ลมต�่า และธรุกจิผลติน�้าตาลเพื่อสขุภาพ ซึ่งผลติจากวตัถดุบิ
ที่เป็นพชืในกล่มุแป้ง เป็นต้น

2.	Green	Production
มุง่เน้นการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะทรพัยากรน�้าและพลงังาน จงึได้มกีารจดัท�า 
รอยเท้าคาร์บอนและรอยเท้าน�้า (Carbon and Water Footprint) ด้วยค�านึงถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตาม Paris Agreement ในการประชุม COP21 
ที่พยายามควบคมุอณุหภูมโิลกให้ร้อนขึ้นไม่เกนิ 2 องศาเซลเซยีส รวมถงึแนวโน้มความรนุแรงของ
ภาวะขาดแคลนน�้าในภูมิภาคโดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นดูแลด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และของเสีย 
ด้วยระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 14001 / ISO 50001 รวมถึงมีการยกระดับการบริหาร 
ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจากระบบมาตรฐาน OHSAS 18001 ในปัจจบุนัสู่การจดัการ
ด้านความปลอดภยัด้วยระบบ Process Safety Management (PSM) รวมถงึการเตรยีมความพร้อม
ตั้งแต่ปี 2561 ในการปรบัมาตรฐานจาก OHSAS 18001 ไปเป็น ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่
เพื่อยกระดบัสขุภาพและความปลอดภยัในสถานที่ท�างาน

3. Greenovative Experience 
มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ Bangchak Greenovative 
Experience รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วม
ในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื ดงัเช่น

•	 Greenovative	Product บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 
บริษัทฯให้บริการจ�าหน่ายน�้ามันมาตรฐาน EURO5 (สูงกว่าข้อก�าหนดของ 
กรมธุรกิจพลังงาน) เช่น แก๊สโซฮอล์ E20 และน�้ามันไฮพรีเมี่ยม ดีเซลเอส 
(น�้ามันพรีเมียมดีเซล) และในปีนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซล 
B20 จ�าหน่ายให้กบัลูกค้ากลุ่มรถบรรทกุขนส่ง ในส่วนของธรุกจิ Non-Oil บรษิทัฯ กใ็ห้ความส�าคญัต่อสิ่งแวดล้อม เช่นกนั 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้แก้วกาแฟย่อยสลายได้ การรณรงค์งดใช้หลอดในร้านกาแฟ Inthanin และการรณรงค์งดใช้ถงุพลาสตกิ
ที่ร้าน SPAR เป็นต้น 

•	 Greenovative	Service	Station พัฒนารูปแบบสถานีบริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยกระบวนการ 4Rs 
คอื Renewable Recycle Reuse และ Reduce ได้แก่ การตดิตั้ง Solar Roof Top เพื่อผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ และประมลูซื้อ 
ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลย ีBlockchain ซึ่งเป็นระบบบรหิารจดัการพลงังานชมุชนสเีขยีว Green Community Energy Management 
System หรอื GEMS ในสถานบีรกิารน�้ามนับางจาก-ศรนีครนิทร์ สถาน ีEV Charger ระบบการน�าน�้าฝนและน�้าใช้แล้วมาใช้ 
รดน�้าต้นไม้ การใช้วสัดอุปุกรณ์ประหยดัพลงังาน การเพิ่มพื้นที่สเีขยีวร่มรื่น การตดิตั้งอปุกรณ์ต่างๆ เช่น การออกแบบ 
ห้องน�้าตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ การติดตั้งเครื่องเติมลมอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเข้าใช้
บรกิาร ก้าวสู่ The Most Admired Brand  และพฒันาร้านสะดวกซื้อในแบรนด์ SPAR ‘FRESH & EASY FOOD MARKET’ 
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ภายใต้แนวคิดหลัก คือ น�าเสนอบริการที่ประทับใจร่วมกับการจ�าหน่ายอาหารปรุงสด อาหารที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังมี
แผนในการพฒันาผลติภณัฑ์จากชมุชน กจิการ SME มาต่อยอดเพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ
อกีด้วย ภายใต้โครงการ SPAR Awards

•	 Greenovative	mind น�าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาพัฒนางานบริการเพื่อการบริหารข้อมูลลูกค้า และการ
บรกิารที่รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ พฒันาระบบข้อมลูฐานสมาชกิ การตดิตั้งระบบ Point of Sale Automation ในสถานบีรกิาร 
ให้ครอบคลุม พัฒนาระบบ Application ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้า 
ผู้ประกอบการ มกีารพฒันาระบบ Application BCP Link ระบบค�าสั่งซื้อน�้ามนัอตัโนมตั ิ (Auto Ordering System: AOS) 
ระบบส�าหรบักลุ่มลูกค้าทั่วไป มกีารพฒันาระบบ Mobile Application ที่รองรบัการใช้งานพื้นฐานตามความต้องการของ
ลูกค้า และเพิ่มการใช้สทิธปิระโยชน์ของบตัร BCP GreenMiles ได้ดยีิ่งขึ้น

•	 Greenovative	 Communities คือแนวคิดในการสร ้าง
ประสบการณ์ที่ให ้ลูกค้าสามารถร ่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ช่วยเหลอืสงัคม สิ่งแวดล้อม และรกัษาวฒันธรรมที่ด ีเช่น การน�า
สนิค้าเกษตรล้นตลาดมามอบให้กบัลกูค้าผูใ้ช้บรกิาร หรอื การผลกั
ดนัการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.	Green	Society
Green Society เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตและความ 
เป็นอยู ่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนผู ้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเกษตรกรให้มีอาชีพที่สร้างรายได้ร่วม
สร้างชุมชนให้ยั่งยืน และส่งเสริมให้สังคมมีการผลิตและการบริโภคอย่าง
รบัผดิชอบ สอดคล้องกบัเป้าหมายความยั่งยนืของสหประชาชาต ิ(SDG) ที่ 
11 และ 12 ด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่

•	 CSR	in	Process	บริษัทฯ ร่วมด�าเนินธุรกิจสถานีบริการน�้ามันกับสหกรณ์การเกษตรจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้การ
สนับสนุนกิจการ รวมทั้งจัดโครงการยกระดับสถานีบริการน�้ามันชุมชนที่มีศักยภาพขึ้นเป็นสถานีบริการระดับมาตรฐาน 
โดยให้การฝึกสอน (Coaching) ผู้บรหิารของสหกรณ์ฯ เพิ่มความรู้ความสามารถ อกีทั้งยงัคงการรบัซื้อสนิค้าเกษตรที่ผลติ
โดยชุมชนมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้สินค้าชุมชนเข้าถึง 
ผู้บรโิภค โดยเฉพาะในช่วงสนิค้าเกษตรตกต�่าล้นตลาด

•	 CSR	after	Process บรษิทัฯ มุ่งเน้นการดูแลชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องผ่านกจิกรรม 8 ด้าน ได้แก่ การศกึษา ความ
ปลอดภยั กฬีา คณุภาพชวีติ สิ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์ สาธารณประโยชน์ และเศรษฐกจิ

•	 CSR	as	Process	บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมทางสังคมทั้งทางด้านพัฒนาการศึกษาของเยาวชน รักษาสิ่งแวดล้อมและ
พฒันาคณุภาพชวีติของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านมูลนธิใิบไม้ปันสขุ ซึ่งถอืเป็นอกีขั้นหนึ่งของบรษิทัฯ ที่แสดงให้เหน็ความ 
มุง่มั่นในการท�างานเพื่อสงัคมที่มขีอบเขตกว้างขึ้น นอกเหนอืไปจากภารกจิที่สอดคล้องกบัศกัยภาพและจดุแขง็ขององค์กร
ที่ผ่านมา      

•	 การขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน	ผ่านคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจให้ยั่งยืน 
บริษัทฯ จึงพัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Supplier Code of Conduct: SCOC) และขยาย 
แนวปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบไปยงัคู่ค้าให้เตบิโตและยั่งยนืไปด้วยกนั

•	 การต่อยอดการท�าธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise:	SE) บรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุเกษตรกรในการประกอบ
ธรุกจิสนิค้าเกษตร ข้าวและพชือนิทรยี์เพื่อแปรรูป ท�าการตลาด จดัจ�าหน่ายและวจิยัพฒันาผ่านบรษิทั ออมสขุ วสิาหกจิ
เพื่อสงัคม จ�ากดั ซึ่งบรษิทัฯ ได้ร่วมกบัมูลนธิพิทุธเศรษฐศาสตร์โดยท่าน ว.วชริเมธ ีอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาได้ด�าเนนิ
โครงการ “อรยิทรพัย์ by Inthanin” เพื่อพฒันาอาชพีโดยจดัท�าหลกัสูตรสอนการท�าธรุกจิกาแฟ ในจงัหวดัเชยีงราย และ
ส่งเสรมิการเพาะปลูกอ้อย เพื่อน�ามาผลติน�้าอ้อยคั้นสดจ�าหน่ายใน SPAR และพฒันาชมุชนในพื้นที่แก่นมะกรูด จงัหวดั 
อทุยัธานี
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BCPG Japan Corporation

BCPG Engineering Company

100.00%

40.00%

100.00%

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	1,376,923,157	บาท

กองทุนรวม
วายุภักษ์	หนึ่ง

14.66%

บมจ.	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น

บมจ.	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น

บมจ.	บีซีพีจี บมจ.	บีบีจีไอ ธุรกิจส�ารวจและผลิต ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม

BCP Energy International Pte Ltd BCP Innovation Pte Ltd

Nido	Petroleum	Pty	Ltd
Lithium Americas Corp

Nido	Petroleum	(China)	Pty	Ltd Minera	Exar	S.A.

Lithium	Nevada	Corp.

RheoMinerals	Inc.

Bonumose	LLC.

Nido	Management	Pty	Ltdบมจ.	อุบล	ไบโอ	เอทานอล

บจก.	อุบล	เกษตรพลังงาน

บจก.	อุบล	ไบโอก๊าซ

บจก.	เอ็น	พี	ไบโอ	เอ็นเนอร์ยี่

บจก.	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี บมจ.	เคเอสแอล	กรีน	อินโนเวชั่น

บจก.	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(ชัยภูมิ	1) บจก.	บางจากไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา)

บจก.	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(นครราชสีมา)
บจก.	บางจากไบโอฟูเอล

บจก.	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(บุรีรัมย์	1)

บจก.	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(บุรีรัมย์)

บจก.	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(ปราจีนบุรี)

BCPG Investment Holding Pte Ltd

Huang Ming Japan Company Limited

BSE Energy Holdings Pte Ltd

Nido	Production
(Holding)	Pty	Ltd

BCPR	Pte	Ltd

OKEA AS

Greenergy Holdings Pte Ltd

Greenergy Power Pte Ltd

BCPG	Wind	Cooperatief	U.A.

บจก.	บีซีพีจี	ไบโอเพาเวอร์	1

บจก.	บีซีพีจี	ไบโอเพาเวอร์	2

บจก.ลมลิกอร์

Star	Energy	Group	Holdings	Pte.Ltd.

บจก.	บีซีพีอาร์

บจก.	บีซีวี	ไบโอเบส

บจก.	บีซีวี	เอ็นเนอร์ยี

บจก.	บีซีวี	อินโนเวชั่น

บจก.		บีซีวี	พาร์เนอร์ชิพ

BCP Trading Pte Ltd

บจก.	บางจาก	รีเทล

บจก.	บางจากกรีนเนท

บจก.	ขนส่งน�้ามันทางท่อ

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทอื่น

ณ	ธันวาคม	2561

กลุ่มธุรกิจการตลาด

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่

ส�านักงาน
ประกันสังคม

14.46%

กระทรวง
การคลัง

9.98%
ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	7	กันยายน	2561

ประชาชน

60.90%

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และการค้าน�้ามัน

บจก.	บงกช	มารีน	เซอร์วิส

บจก.	ออมสุข	วิสาหกิจเพื่อสังคม

Nido	Petroleum	Indonesia
(Holding)	Pty	Ltd

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

15.86%

50.00%

100.00%

100.00%

5.17%

100.00%
85.00%

100.00%
70.00%

100.00%

21.28%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

33.33%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

49.33%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

70.11% 60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

30.00%

49.00%

4.95%

40.00%

100.00%

100.00%

Nido	Petroleum	Indonesia
(Gurita)	Pty	Ltd

Nido	Petroleum	Indonesia
(Baronang)	Pty	Ltd

Nido	Petroleum	Indonesia
(Cakalang)	Pty	Ltd

Nido	Petroleum	Philippines	Pty	Ltd
100.00%

PetroWind	Energy	Inc.
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กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน
โรงกลั่นน�้ามนัของบรษิทัฯ เป็นแบบ Complex Refinery มกี�าลงัการผลติสงูสดุ 120,000 บาร์เรลต่อวนั สามารถผลติน�้ามนักลุม่เบนซนิ 
และดีเซลได้เป็นส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์น�้ามันแก๊สโซฮอล์และน�้ามันดีเซลจากโรงกลั่นน�้ามันบางจากเป็นน�้ามันที่ได้คุณภาพตาม 
ข้อก�าหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครฐั อกีทั้งบรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นที่จะเพิ่มเสถยีรภาพด้านพลงังานในกระบวนการผลติ ด้วยการใช้
พลงังานไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (Cogeneration Power Plant) รวมถงึ ใช้ก๊าซธรรมชาตซิึ่งเป็นพลงังานที่เป็นมติร
ตอ่สิ่งแวดล้อมมาเป็นเชื้อเพลงิในการผลติแทนการใช้น�้ามนัเตา พร้อมเพิ่มประสทิธภิาพของกระบวนการกลั่นน�้ามนัในโครงการ 3E 
โครงการ YES-R และโครงการ Rocket 

บริษัท	BCP	Trading	Pte.	Ltd.	
บริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงน�้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและเคมภีณัฑ์อื่นๆ และธรุกจิเกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยมทีนุจดทะเบยีน 1 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และบรษิทัฯ ถอืหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

บริษัท	บงกช	มารีน	เซอร์วิส	จ�ากัด
บรษิทั บงกช มารนี เซอร์วสิ จ�ากดั (BONGKOT) เป็นบรษิทัร่วมทนุ มทีนุจดทะเบยีน 240 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัฯ ถอืหุ้นในสดัส่วน 
ร้อยละ 30 มวีตัถปุระสงค์เพื่อจดัหาและบรหิารจดัการเรอืส�าหรบักกัเกบ็น�้ามนั (Floating Storage Unit)

บริษัท	ขนส่งน�้ามันทางท่อ	จ�ากัด
บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด (FPT) มีทุนจดทะเบียน 3,660 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.95 จัดตั้งขึ้น 
เพื่อด�าเนินกิจการบริการจัดส่งน�้ามันเชื้อเพลิงด้วยระบบท่อส่งน�้ามันใต้พื้นดิน ซึ่งท่อขนส่งน�้ามันเป็นชนิดที่สามารถส่งน�้ามัน 
ได้หลายชนิด (Multi Product Pipeline) โดยมีจุดเริ่มต้นของท่อที่โรงกลั่นน�้ามันบางจาก เดินท่อเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟ 
ไปยงัคลงัน�้ามนับรเิวณช่องนนทร ีต่อไปยงัคลงัน�้ามนัที่สนามบนิดอนเมอืง และไปสิ้นสดุที่คลงัน�้ามนัที่อ�าเภอบางปะอนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทั ขนส่งน�้ามนัทางท่อ จ�ากดั โดยได้มกีารเชื่อมต่อแนวท่อบรเิวณมกักะสนักบัระบบท่อของบรษิทั เจพ-ีวนั แอสเซท็ จ�ากดั  
เพื่อจัดส่งน�้ามันอากาศยานให้กับสนามบินสุวรรณภูมิส�าหรับการพัฒนาโครงการขยายท่อส่งน�้ามันเพิ่มเติม จากอ�าเภอบางปะอิน 
ไปทางภาคเหนอืสิ้นสดุที่จงัหวดัล�าปางได้รบัความเหน็ชอบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รบัอนญุาตในการก่อสร้างวางระบบท่อขนส่งน�้ามนัในพื้นที่ของหน่วยงานราชการๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลมุ
การก่อสร้างทั้งหมดของโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างคลังน�้ามันพิจิตรและล�าปาง คาดว่าโครงการจะเปิดให้บริการ 
เชงิพาณชิย์ได้ภายในต้นปี 2562

กลุ่มธุรกิจการตลาด
กลุ่มธุรกิจการตลาด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นให้กับผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ  
ที่มีอยู่ทั่วประเทศรวม 1,175 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสถานีบริการมาตรฐานจ�านวน 555 แห่ง และสถานีบริการชุมชน 
จ�านวน 620 แห่ง (ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2561) พร้อมอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าด้วยธรุกจิเสรมิต่างๆ ในสถานบีรกิาร ซึ่งด�าเนนิการ 
โดย บรษิทั บางจาก รเีทล จ�ากดั รวมถงึการจ�าหน่ายให้กลุ่มผู้ใช้ภาคอตุสาหกรรม ขนส่ง สายการบนิ เรอืขนส่ง ก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม 

บริษัท	บางจากกรีนเนท	จ�ากัด 
บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด (BGN) มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.0 จัดตั้งขึ้น 
เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสถานีบริการน�้ามัน รวมถึงด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านใบจาก 
และร้านเลมอนกรนี

บริษัท	บางจาก	รีเทล	จ�ากัด	
บรษิทั บางจาก รเีทล จ�ากดั (BCR) มทีนุจดทะเบยีน 800 ล้านบาท และบรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธรุกจิ 
ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจค้าปลีก โดยได้สิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ของแบรนด์ 
“SPAR” ซูเปอร์มาร์เกตจากเนเธอร์แลนด์ โดยปัจจบุนัมรี้านค้าปลกีในแบรนด์ SPAR จ�านวน 45 แห่ง ร้านกาแฟอนิทนลิ “Inthanin” 
และร้านกาแฟพรเีมยีม “Inthanin Garden” จ�านวนกว่า 522 แห่ง และธรุกจิเสรมิอื่นๆ โดยในปี 2561 ได้ลงนามสญัญามอบสทิธ ิ
มาสเตอร์แฟรนไชส์ ร้านกาแฟอนิทนลิในกมัพูชาและลาว ให้แก่ บรษิทั อาร์ซจี ีรเีทล จ�ากดั (กมัพูชา)

บริษัท	ออมสุข	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด
บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 จัดตั้งขึ้น 
เพื่อประกอบธรุกจิซื้อสนิค้าเกษตร และพชือนิทรยี์อื่นๆ เพื่อแปรรูป ท�าการตลาด จดัจ�าหน่าย และวจิยัพฒันา 
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ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
บรษิทัฯ ลงทนุในธรุกจิพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน โดยถอืหุ้นร้อยละ 70.11 ในบรษิทั บซีพีจี ีจ�ากดั (มหาชน) หรอื BCPG 
ซึ่งเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยการเสนอขายหุน้ให้กบัประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวนัที่ 
28 กนัยายน 2559 เพื่อประกอบธรุกจิและลงทนุในธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสเีขยีวรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพ เป็นต้น

บริษัท	บีซีพีจี	จ�ากัด	(มหาชน) 
บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) (BCPG) มีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
พลงังานสเีขยีวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2561 BCPG มกี�าลงัการผลติ ดงันี้ 

•  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทย มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 138.9 เมกะวตัต์ (ด�าเนนิการผลติแล้ว
ทั้งสิ้น) 

•  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 131.2 เมกะวตัต์ (ด�าเนนิการผลติแล้ว 
14.7 เมกะวตัต์) 

•  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศฟิลปิปินส์ ก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุ้นรวม 20.0 เมกะวตัต์ (ด�าเนนิ
การผลติแล้ว 14.4 เมกะวตัต์) 

•  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 181.5 
เมกะวตัต์ (ด�าเนนิการผลติแล้ว 157.5 เมกะวตัต์) 

•  ในปี 2561 BCPG ได้เข้าซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั ลมลกิอร์ จ�ากดั เพื่อเข้าลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลังงานลมก�าลงัผลติ
ไฟฟ้าตามสญัญา 9.0 เมกะวตัต์ ที่อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช โดย BCPG ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ได้ภายในกลางปี 2562

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้าจากการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิง 
เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สนับสนุนเกษตรกร และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน
การน�าเอทานอลและไบโอดเีซลมาผสมกบัน�้ามนัเบนซนิและดเีซล เป็นผลติภณัฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 
และ E85 และน�้ามนัไฮดเีซล โดยบรษิทัฯ ลงทนุในธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ โดยถอืหุ้นในบรษิทั บบีจีไีอ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BBGI

บริษัท	บีบีจีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) (BBGI) จัดตั้งขึ้นโดยการควบกิจการระหว่างบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จ�ากัด (BBH) (บริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ) และบริษัท เคเอสแอล จีไอ จ�ากัด (KSLGI) (บริษัทย่อยของบริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)) มีทุนจดทะเบียน  
2,532 ล้านบาท และในเดอืนเมษายน 2561 ได้จดทะเบยีนแปลงสภาพจากบรษิทัจ�ากดัเป็นบรษิทั บบีจีไีอ จ�ากดั (มหาชน) (BBGI) 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BBGI สัดส่วนร้อยละ 60 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ BBGI มีก�าลังการผลิตรวมมากกว่า 1,830,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นก�าลังการผลิตเอทานอล 
900,000 ลติรต่อวนั และไบโอดเีซล 930,000 ลติรต่อวนั โดยมบีรษิทัย่อย 4 บรษิทั ดงันี้ ได้แก่ บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ากดั, 
บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชงิเทรา) จ�ากดั, บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชั่น จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั อบุล ไบโอ 
เอทานอล จ�ากดั (มหาชน)

บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) มีทุนจดทะเบียน 281.5 ล้านบาท ซึ่งมี BBGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 จัดตั้งขึ้น 
เพื่อประกอบธรุกจิผลติไบโอดเีซลโดยใช้น�้ามนัปาล์มดบิเป็นวตัถดุบิหลกั โดยพื้นที่โรงงานตั้งอยูต่ดิกบัคลงัน�้ามนับางปะอนิ จงัหวดั
พระนครศรอียธุยามกี�าลงัการผลติตดิตั้ง 930,000 ลติรต่อวนั

บริษัท	บางจากไบโอเอทานอล	(ฉะเชิงเทรา)	จ�ากัด
บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชงิเทรา) จ�ากดั (BBE)  มทีนุจดทะเบยีน 500 ล้านบาท ซึ่งม ีBBGI ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 85 
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล โดยใช้มันส�าปะหลังสดและมันส�าปะหลังเส้นเป็น
วตัถดุบิ มกี�าลงัการผลติ 150,000 ลติรต่อวนั 



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      015

บริษัท	เคเอสแอล	กรีน	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
บรษิทั เคเอสแอลกรนี อนิโนเวชั่น จ�ากดั (มหาชน) หรอื KGI มทีนุจดทะเบยีน 610 ล้านบาทซึ่งม ีBBGI ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
100 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน�้าตาล 
ปัจจบุนั KGI มโีรงงานผลติเอทานอลจ�านวน 2 แห่ง ในอ�าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี ก�าลงัการผลติ 200,000 ลติรต่อวนั 
และอ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่นก�าลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ KGI ยังมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
ที่ได้จากการบ�าบดัน�้าเสยีที่เกดิจากกระบวนการผลติเอทานอล

บริษัท	อุบล	ไบโอ	เอทานอล	จ�ากัด	(มหาชน)
บรษิทัอบุลไบโอเอทานอลจ�ากดั (มหาชน) (UBE) มทีนุจดทะเบยีน 3,914.29 ล้านบาท ซึ่งม ีBBGI ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 21.28 
ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธาน ีประกอบธรุกจิผลติเอทานอล โดยสามารถใช้มนัส�าปะหลงัสดมนัเส้นและกากน�้าตาล
เป็นวตัถดุบิมกี�าลงัการผลติ 400,000 ลติรต่อวนั นอกจากนี้ บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากดั ยงัมบีรษิทัย่อยที่ด�าเนนิธรุกจิด้าน
การแปรรปูมนัส�าปะหลงัเป็นแป้งและมโีรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพที่ได้จากการบ�าบดัน�้าเสยีที่เกดิจากกระบวนการผลติแป้ง
และเอทานอล

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
บรษิทัฯ จดัตั้งบรษิทั BCPR จ�ากดั ขึ้นในประเทศไทยและ BCP Energy International Pte. Ltd. และ BCPR Pte. Ltd. ขึ้นในประเทศ
สงิคโปร์เพื่อด�าเนนิธรุกจิเกี่ยวกบัด้านพลงังานปิโตรเคมแีละทรพัยากรธรรมชาต ิ

บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ
โดยลงทุนในบริษัท Lithium Americas Corp. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แคนาดาประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียม 
ในประเทศอาร์เจนตนิาและสหรฐัอเมรกิา

BCP	Energy	International	Pte.	Ltd.
BCP Energy International Pte. Ltd. (BCPE) มทีนุจดทะเบยีน 112.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และบริษทัฯ ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 
จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินกิจการและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงานปิโตรเคมีและ
ทรพัยากรธรรมชาตใินต่างประเทศ ปัจจบุนั BCPE ได้เข้าลงทนุในบรษิทั Nido Petroleum Pty. Ltd. คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุ้นสามญั
ร้อยละ 100

BCP	Innovation	Pte.	Ltd.
BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) มทีนุจดทะเบยีน 41.8 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และบรษิทัฯ ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศสงิคโปร์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อด�าเนนิกจิการและการลงทนุธรุกจิเกี่ยวกบัด้านนวตักรรมในต่างประเทศด้านพลงังานปิโตรเคม ี
และทรพัยากรธรรมชาตปิัจจบุนั BCPI ลงทนุในบรษิทั Lithium Americas Corp. คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุ้นสามญัร้อยละ 15.86

บริษัท	บีซีพีอาร์	จ�ากัด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท บีซีพีอาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันม ี
ทุนจดทะเบียน 661 ล้านบาท (แบ่งเป็น 6.61 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อด�าเนนิกจิการและลงทนุธรุกจิด้านทรพัยากรธรรมชาต ิBCPR ได้เข้าลงทนุใน BCPR Pte. Ltd. ซึ่งจดัตั้งขึ้นในประเทศสงิคโปร์  
เพื่อร่วมเข้าลงทนุใน OKEA AS ที่ด�าเนนิการพฒันาและผลติปิโตรเลยีมในประเทศนอร์เวย์ 

Nido	Petroleum	Pty.	Ltd.
Nido Petroleum Pty. Ltd. (Nido) ประกอบธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่มุ่งเน้นการลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยได้ถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่ด�าเนินการผลิตแล้ว ได้แก่ Nido, Matinloc ในประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงยังได้ถือสิทธิในแหล่ง 
ปิโตรเลียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการส�ารวจคือ West Linapacan ในประเทศฟิลิปปินส์ และสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่อยู ่
ระหว่างการส�ารวจคอื SC6B, SC14D, SC54A, SC54B, SC58 และ SC63 ในประเทศฟิลปิปินส์เมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2561 BCPE  
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมในกลุม่บรษิทั 
ที่ถอืครองแหล่งน�้ามนัดบิ Galocอยู่ร้อยละ 55.8 กบั Tamarind Galoc Pte. Ltd. มูลค่าประมาณ 20 ล้านเหรยีญสหรฐั (หรอืประมาณ 
660 ล้านบาท) 
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Lithium	Americas	Corp.
Lithium Americas Corp. (LAC) เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์โตรอนโต ประเทศแคนาดา และตั้งแต่วนัที่ 25 มกราคม 
2561 เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นวิยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประกอบธรุกจิเหมอืงลิเทยีม เพื่อผลติเป็นลเิทยีม
คาร์บอเนตและลเิทยีมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นวตัถดุบิส�าคญัในการผลติแบตเตอรี่ส�าหรบัผลติภณัฑ์ต่างๆ ที่ก�าลงัเตบิโตอย่างมาก อาทิ
เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกกัเกบ็พลงังาน ตลอดจนอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ขนาดพกพาต่างๆ

ปัจจุบัน LAC อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการเหมืองลิเทียม 2 แห่ง คือ ที่ประเทศอาร์เจนตินาและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการ
เหมืองลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยบริษัท MineraExar S.A. คาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนินการผลิตได้ 
ในปี 2563 มกี�าลงัการผลติลเิทยีมคาร์บอเนต 25,000 ตนัต่อปี และโครงการเหมอืงลเิทยีมที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาอยู่ระหว่างการ
พัฒนาโดยบริษัท Lithium Nevada Corp. โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 LAC ได้ประกาศผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น 
ของโครงการ ซึ่งระบถุงึปรมิาณส�ารองแร่, เงนิลงทนุและต้นทนุการผลติ นอกจากนี้ยงัมบีรษิทัในเครอืชื่อบรษิทั Rheo Minerals Inc. 
(เดิมชื่อ Hectatone Inc.) ด�าเนินการผลิต Organoclay ส�าหรับงานขุดเจาะส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้เริ่มผลิตและจ�าหน่าย 
ตั้งแต่ปี 2558 โดยมกี�าลงัการผลติสูงสดุที่ 10,000 ตนัต่อปี

BCPR	Pte.	Ltd.
BCPR Pte. Ltd.จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 18.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 จดัตั้งขึ้นในประเทศสงิคโปร์ ด�าเนนิกจิการและการลงทนุธรุกจิเกี่ยวกบัด้านพลงังานปิโตรเคม ีและทรพัยากรธรรมชาติ
ในต่างประเทศ ปัจจบุนั BCPR Pte. Ltd. ได้เข้าลงทนุในบรษิทั OKEA AS ซึ่งเป็นบรษิทัที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ 
ที่ด�าเนนิการพฒันาและผลติปิโตรเลยีมในประเทศนอร์เวย์

OKEA	AS
OKEA AS เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ ด�าเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ 
โดย BCPR Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถือหุ้นใน OKEA AS โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือร้อยละ 49.33 ปัจจุบัน 
OKEA AS ได้ถอืสทิธใินแหล่งน�้ามนัดบิ Draugen Field และ GjøØa Field ในประเทศนอร์เวย์และเป็นผู้ด�าเนนิการ (Operator) ในแหล่ง 
Draugen ตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2561

วิจัยและพัฒนา	และธุรกิจนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มบรษิทันวตักรรมสเีขยีวชั้นน�าในเอเชยีบรษิทัฯ ได้ขยายการลงทนุในด้านนวตักรรมพลงังานใหม่ๆ เช่น ลเิทยีม
ซึ่งน�ามาใช้ผลิตแบตเตอรี่ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Car) และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Products) ที่เดิม 
เน้นการผลติเชื้อเพลงิชวีภาพ ให้เป็นผลติภณัฑ์ที่มมีูลค่าสูงขึ้น โดยในปี 2561 ได้มกีารจดัตั้งบรษิทัย่อย (Venture Capital) ขึ้นใหม่ 
จ�านวน 4 บรษิทั เพื่อประกอบกจิการเงนิร่วมลงทนุและ/หรอืลงทนุในธรุกจิ Startup(s) ในประเทศไทยที่ประกอบกจิการใน 10 กจิการ 
ที่รฐัต้องการสนบัสนนุตามกฎหมาย

บริษัท	บีซีวี	ไบโอเบส	จ�ากัด	(BCVB)
มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจ Startup(s)  
ในประเทศไทยที่ประกอบกจิการด้านนวตักรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัผลติภณัฑ์ชวีภาพ

บริษัท	บีซีวี	เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด	(BCVE)
มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจ Startup(s)  
ในประเทศไทยที่ประกอบกจิการด้านนวตักรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัพลงังาน

บริษัท	บีซีวี	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	(BCVI)
มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจ Startup(s)  
ในประเทศไทยที่ประกอบกจิการที่เกี่ยวเนื่องกบันวตักรรม

บริษัท	บีซีวี	พาร์ทเนอร์ชิพ	จ�ากัด	(BCVP)	
มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจ Startup(s)  
ในประเทศไทยที่ประกอบกจิการที่เกี่ยวเนื่องกบันวตักรรมและมคีวามร่วมมอืกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญปี 2561

•	อัตราการผลิตเฉล่ียท้ังเดือนสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ท่ี	123	พันบาร์เรลต่อวัน

 ธุรกิจโรงกลั่นมีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งเดือน
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123 พันบาร์เรล
ต่อวันสูงสุดนับตั้งแต่เดินเครื่องหน่วยแตก
โมเลกลุ (Hydrocrack) เนื่องจากค่าการกลั่น 
พื้นฐานที่ดีเป็นแรงหนุนให้มีอัตราก�าลัง 
การผลิตในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การจ�าหน่ายผลติภณัฑน์�้ามนัส�าเรจ็รปูผา่น
ธรุกจิตลาดที่เพิ่มขึ้น 

•	บมจ.	 บีซีพีจี	 มีการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โกเต็มบะ	(Gotemba)	 ท่ี

จังหวัดชิซูโอกะ	ประเทศญ่ีปุ่น

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โกเตม็บะ (Gotemba) ที่จงัหวดั
ชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา  
4.0 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 4.4 เมกะวัตต์) อายุ
สัญญา 20 ปี ได้เชื่อมต่อการขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบและ 
ได้เริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 
เรยีบร้อยแล้ว ในวนัที่ 16 เมษายน 2561 โดยมบีรษิทั Tokyo 
Electric Power Company Holdings Inc. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้าและ
มอีตัราการรบัซื้อไฟแบบ Feed-in-Tariff ที่ 32 เยนต่อ kWh

•	โรงกล่ันน�้ามันบางจากฯ	มีการหยุดซ่อมบ�ารุงตามแผน 

หยดุซ่อมบ�ารุงโรงกลัน่ประจ�าปี

 โรงกลั่นน�้ามนับางจากฯ มกีารหยดุซ่อมบ�ารงุตามแผนหยดุซ่อม
บ�ารงุโรงกลั่นประจ�าปี เพื่อตรวจซ่อมบ�ารงุรกัษาครั้งใหญ่ตาม
วาระ (Major Turnaround) โดยมีระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่
วนัที่ 30 เมษายน - 13 มถินุายน 2561 ซึ่งสามารถด�าเนนิการ
ได้ตามแผนท�าให้หลงัจากช่วงหยดุซ่อมบ�ารงุ มอีตัราการผลติ
เฉลี่ยในไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 118.82 พันบาร์เรลต่อวัน  
(คดิเปน็รอ้ยละ 99 ของก�าลงัการผลติรวมของโรงกลั่น) ซึ่งเป็น
อัตราก�าลังการผลิตเฉลี่ยรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ของโรงกลั่นน�้ามนับางจากฯ 

เมษายนมีนาคมมกราคม

º•	บริษัท	บางจาก	รีเทล	จ�ากัด	ได้ลงนามสัญญา
มอบสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์	 ร้านกาแฟ
อินทนิลในกัมพูชาและลาว	 ให้แก่	บริษัท	 
อาร์ซีจี	รีเทล	จ�ากัด	(กัมพูชา)

 บริษัท บางจาก รีเทล จ�ากัด ได้ลงนามสัญญา 
มอบสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ ร้านกาแฟอินทนิล 
ในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐ 
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ให้แก่ บรษิทั อาร์ซจี ี 
รีเทล จ�ากัด (กัมพูชา) โดยได้เริ่มทดลองเปิดให้
บริการร้านกาแฟอินทนิลสาขาแรกที่เสียมราฐ
ต่อมาได้ขยาย สาขาแฟล็กชิปสโตร์กลางกรุง
พนมเปญในเดือนเมษายนและเปิดบริการสาขา 
Peng Hout ในเดอืนตลุาคม
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•	บมจ.	 บีซีพีจี	 เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	 

ลมลิกอร์	จ�ากัด	

 บมจ. บีซีพีจี  เข ้าซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท  
ลมลิกอร์ จ�ากัด เพื่อเข้าลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานลมก�าลังการผลิตตามสัญญา  
9.0 เมกะวัตต ์ (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 10.0 

 เมกะวัตต์) ที่อ�าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รายได้ของโครงการ

เป็นค่าไฟฟ้าพื้นฐานบวกเงินส่วนเพิ่ม 
(adder) ที่อตัรา 3.50 บาทต่อหน่วย 
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น 
ผู ้รับซื้อไฟฟ้า มีระยะเวลาการ 
รับซื้อไฟฟ้าที่ 25 ปี โดยมีวงเงิน 
ลงทุนรวมค่าหุ ้นและค่าก่อสร้าง 
ไม่เกิน 825 ล้านบาท และคาดว่า
โครงการจะเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์

ได้ในไตรมาสที่ 2/2562

•	 ลงนามในสัญญาขายหุ ้นใน	 Nido	 

Production	(Galoc)	Pty.		Ltd.	กบั	Tamarind 

Galoc	Pte.	Ltd.	

 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาขายหุ ้น 
ใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยทางอ้อมในกลุ่มบริษัทที่ถือครอง
แหล่งน�้ามันดิบ Galoc อยู่ร้อยละ 55.8 กับ  
Tamarind Galoc Pte. Ltd. มูลค่าประมาณ 
22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 731  
ล้านบาท) หรอืการจ�าหน่ายดงักล่าวนี้เป็นการ 
จ�าหน่ายเฉพาะแหล่งผลิตน�้ามันดิบ Galoc 
เท่านั้น ไม่นับรวมแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ใน
ระหว่างการส�ารวจและพฒันาอื่นๆ ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่ยังถือครองโดยบริษัทย่อยของ 
บรษิทัฯ 

º•	จัดต้ังบริษัทย่อยใหม่ข้ึนในประเทศไทย	ได้แก่	บริษัท	บีซีพีอาร์	

จ�ากัด	โดยบริษัท	บีซีพีอาร์	จ�ากัด	ได้จัดต้ังบริษัทย่อยอีกบริษัทใน

ประเทศสิงคโปร์	ได้แก่	บริษัท	BCPR	Pte.	Ltd.	

 บรษิทัฯ จดัตั้งบรษิทัย่อยใหม่ขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ บรษิทั บซีพีอีาร์ 
จ�ากัด โดยบริษัท บีซีพีอาร์ จ�ากัด ได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีกบริษัท  
ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ บริษัท BCPR Pte. Ltd. เพื่อร่วมลงทุนกับ  
Seacrest Capital Group ในแหล่งปิโตรเลยีม Draugen Field และ GjøØa 
ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายนอร์เวย์ ด�าเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
นอร์เวย์ มูลค่าประมาณ 939 ล้านโครนนอร์เวย์ โดยภายหลัง 
การเพิ่มทุนแล้วเสร็จ บริษัท BCPR Pte. Ltd. จะถือหุ้น OKEA AS 
ประมาณร้อยละ 49.33 ของทนุจดทะเบยีนรวมทั้งหมด

•	 บมจ.	บซีพีีจ	ีมกีารเปิดด�าเนินการเชงิพาณชิย์ของโครงการ

โซลาร์ราชการร่วมกับองค์การทหารผ่านศึก	ก�าลงัการผลิต

ตดิตัง้	8.94	เมกกะวตัต์	

 บมจ. บีซีพีจี มีการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ 
โซลาร์ราชการร่วมกบัองค์การทหารผ่านศกึ จ�านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการที่อ�าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ีก�าลงัการ
ผลติไฟฟ้าตามสญัญาอยู่ที่ 5 เมกะวตัต์ และโครงการที่อ�าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 
อยู่ที่ 3.94 เมกะวตัต์ โดยทั้ง 2 โครงการ มกี�าลงัการผลติตดิตั้ง
รวม 8.94 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี และมีอัตราการรับซื้อ
ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff อตัราคงที่ 4.12 บาทต่อหน่วย

มิถุนายน กรกฎาคม
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•	 บมจ.	บซีพีจี	ีมกีารจ�าหน่ายสนิทรพัย์ 

โครงการ	Nikaho	และ	Nagi	(ก�าลงัการ 

ผลิตติดตั้งรวม	27.6	เมกะวัตต์)

 บมจ. บีซีพีจี มีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 
โครงการ Nikaho และ Nagi (ก�าลัง
การผลิตติดตั้งรวม 27.6 เมกะวัตต์) 
ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ในประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งมีก�าไรจากการ 
จ�าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว จ�านวน 
795 ล้านบาท โดยก�าไรดังกล่าวม ี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 136  
ล้านบาท ท�าให้บรษิทัฯ บนัทกึก�าไรสทุธิ
จากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ให้แก่กองทนุ
รวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จ�านวน 
658 ล้านบาท

•	 เป ิ ดตั ว ร ะบบบริ ห า รจั ดกา ร

พลังงานชุมชนสี เขียว	 Green	 

Community	Energy	Management 

System	หรือ	GEMS	 ในสถานี

บริการน�้ามันบางจาก	ศรีนครินทร์

 เปิดตัวระบบต้นแบบบริหารจัดการ 
พลั ง ง า น ชุ ม ชนสี เ ขี ย ว  G r e e n  
Community Energy Management 
System หรือ GEMS ในสถานีบริการ
น�้ามันบางจาก ศรีนครินทร ์ เพื่อ 
ริเริ่มโครงการน�าร่องประมูลซื้อไฟฟ้า
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบไม่เชื่อมต่อกับ 
สายส่งการไฟฟ้า (Smart Isolated Microgrid) เพื่อให้อาคารและร้านค้า 
ที่อยู่ในพื้นที่สามารถซื้อ-ขายเพื่อใช้ไฟฟ้าในต้นทุนที่ต�่าได้ปริมาณมาก 
ที่สดุ

•	 จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้นในประเทศไทย 

จ�านวน	4	บริษัท	 ได้แก่	บริษัท	บีซีวี 

ไบโอเบส	จ�ากัด	บริษัท	บีซีวี	เอ็นเนอร์ยี 

จ�ากัด	บริษัท	บีซีวี	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	

และ	บริษัท	บีซีวี	พาร์ทเนอร์ชิพ	จ�ากัด

 บรษิทัฯ จดัตั้งบรษิทัย่อยใหม่ขึ้นในประเทศไทย จ�านวน 4 บรษิทั ได้แก่ 
บริษัท บีซีวี ไบโอเบส จ�ากัด บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด บริษัท  
บซีวี ีอนิโนเวชั่น จ�ากดั และ บรษิทั บซีวี ีพาร์ทเนอร์ชพิ จ�ากดั โดยมี 
วตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุในผูป้ระกอบการรายใหม่ (New Start-up) เฉพาะ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม ทุนจดทะเบียนบริษัทละ 20 ล้านบาท 
(รวม 80 ล้านบาท) โดยบรษิทัฯ ถอืหุ้นร้อยละ 100 

•	 เปิดตัวบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่	“บางจาก 
กรนีไมล์”	และพฒันา	Bangchak	Application 
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า

 เปิดตัวบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ “บางจาก 
กรีนไมล ์” สามารถสะสมคะแนนได ้ทุก
ผลิตภัณฑ์น�้ามันรวมทั้งสินค ้าและบริการ 
ในเครอืบางจาก โดยพฒันา Bangchak Mobile 
Application เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว 
ให้กบัสมาชกิมากขึ้น

•	 เปิดตัวสถานีบริการรูปแบบทันสมัยที่ใช้ตู้จ่าย

แบบแขวนระบบดิจติอล	บนถนนสขุมุวทิ	ซอย	62	 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ

 เปิดตัวสถานีบริการรูปแบบทันสมัยที่ใช้ตู้จ่ายแบบ
แขวนระบบดิจิตอลแห่งแรกในประเทศไทย บนถนน
สุขุมวิท ซอย 62 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ 
ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องฝาถังน�้ามันจะอยู่
ด้านซ้ายหรอืขวา 

ธันวาคมพฤศจิกายนกันยายน
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รางวัลแห่งปี

•	 รางวัลจากงาน	SET	Sustainability	Awards	2018	จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 º • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด ้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best  
Sustainability Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกยีรตคิณุบรษิทั
จดทะเบยีนที่มคีวามโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยั่งยนืให้เป็นแบบ
อย่างที่ดแีก่บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 • 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand  
Sustainability Investment: THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เนื่องจากมี

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนที่เน้น

ลงทุนในหุ ้นคุณภาพและคาด
หวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องใน
ระยะยาว

•	 รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัท

จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์	

(Best	 Investor	Relations	Award) 
ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET 
Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงิน
ธนาคาร

•	 รางวัล	ASEAN	Corporate	Governance	Award	ระดับ	TOP	

50	ASEAN	PLCs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมนิก�ากบัดูแล
กิจการอาเซียน โดยมี ASEAN CG Scorecard (ACGS) เป็นเกณฑ์
กลางในการประเมนิและจดัอนัดบัการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจด
ทะเบยีนของประเทศในกลุม่อาเซยีน ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ อนิโดนเีซยี 
มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิค์โปร์ เวยีดนาม และไทย ในงาน 2nd ASEAN 
Corporate Governance AwardsCeremony 2018 จดัโดยกลุม่หน่วยงาน
ก�ากบัตลาดทนุในอาเซยีน (ASEAN Capital Markets Forum - ACMF) 
และการสนบัสนนุหลกัจากธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development 
Bank - ADB)



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      021

•	 รางวัลจากงาน	Global	Good	Governance	Awards	2018	 (3G	Awards	2018)  
จดัโดย Cambridge IF Analytica, London England บรษิทัที่ปรกึษาทางการเงนิในประเทศองักฤษ 

 • รางวลั 3G CSR Award 2018 ในฐานะองค์กรที่มกีารด�าเนนิงานยอดเยี่ยมในสาขาความรบั
ผดิชอบต่อสงัคม

•	 รางวลัจากงาน	The	Asset	Corporate	Awards	

2018 จดัโดยนติยสาร The Asset (ฮ่องกง) ดงันี้
 • รางวัล P la t inum Award ต ่อเนื่องเป ็นป ี

ที่ 5 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความ
โดด เด ่ น ในด ้ านการก� ากั บดู แลกิ จการที่ ดี 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม

 • รางวัล Best Investor Relations Team - Highly 
Commanded ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มี
ความทุม่เทในการด�าเนนิงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
มีการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการและให้บรกิารแก่กลุ่มนกัลงทนุได้มากขึ้น 

•	 รางวลัจากงาน	8th	Asian	Excellence	Recognition	

Awards	2018 จดัโดยนติยสาร Corporate Governance 
Asia (ฮ่องกง) ดงันี้

 • รางวัล Best Investor Relat ions Company 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท 
ที่ดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากผลคะแนนและ 
ความคดิเหน็จากผูอ่้านนติยสาร นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ 
ฯลฯ

 • รางวัล 3G Sustainability of Performance 
Award 2018 ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้าน
ความยั่งยืนยอดเยี่ยม มีความโดดเด่นด้าน
การก�ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความยั่งยนื

 • รางวัล Best Environmental Responsibility ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากผลคะแนนและความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร  
นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ ฯลฯ

  • รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้น�าสูงสุดขององค์กรจาก 
ผลคะแนนและความคดิเหน็จากผู้อ่านนติยสาร นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ ฯลฯ
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•	 รางวัล	International	Innovation	Award	ในงาน	International	

Innovation	Summit	2018	และ	International	Innovation	Awards	

2018 จดัโดย Enterprise Asia  ดงันี้
 • หมวด Organization and Culture ด้วยเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้าง

นวตักรรมทกุระดบัขององค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�าระดบัภูมภิาคอย่าง
ยั่งยนื น�านวตักรรมมาปฏบิตัจิรงิ สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัสนิค้าและบรกิาร

 • หมวด Services and Solutions ส�าหรับโครงการ Green Community 
Energy Management System (GEMS) ที่มกีารผลติพลงังานไฟฟ้าสเีขยีว
ส�าหรบัใช้ในชมุชน ซึ่งเป็นระบบผลติและซื้อขายไฟฟ้าโดยน�าเทคโนโลย ี
AI มาช่วยบรหิารจดัการพลงังานให้มปีระสทิธภิาพและความคุม้ค่า พร้อม
จดัตั้งระบบกกัเกบ็พลงังาน หรอืแบตเตอรี่ชนดิลเิทยีมไอออนขนาดใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย รวมทั้งเป็น Learning Lab ในการศกึษาการท�างาน
ของอปุกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ เพื่อรองรบัการบรหิารจดัการพลงังานที่
จะเกดิขึ้นในอนาคต 

•	 รางวัล	Corporate	 Innovation	Award	2018	กลุ่ม	Energy		 

จากการที่บรษิทัฯ มุง่สร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดยท�างานร่วมกบั Startup 
ของ Plug and Play Tech Center ซึ่งเป็น Accelerator ที่ม ีEcosystem 
ให้บริการแพลทฟอร์มระดับโลกในการให้ค�าปรึกษาและสนับสนุน
ธุรกิจ Startup ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน 
Plug and Play Summer Summit

•	 รางวัล	Thailand	ICT	Excellence	Award	2018 ประเภทโครงการ
พัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) 
ส�าหรับโครงการ Smart Plant Maintenance ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดการคลังสินค้า และการซ่อมบ�ารุง
รักษาเครื่องจักร ภายใต้กลยุทธ์ 3E (Efficiency, Energy, Environment) 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
เพิ่มศกัยภาพการเป็นโรงกลั่นที่ทนัสมยั ในงาน Thailand ICT Management 
Forum & Thailand ICT Excellence Awards 2018 จดัโดยสมาคมการจดัการ
ธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (NECTEC) 
และวทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (CITU)

•	 รางวัล	Most	 Sustainable	Renewable	 Energy 

Company	-	Thailand	ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวลัที่ 
มอบให้กบัองค์กรในอตุสาหกรรมพลงังานที่สร้างความเตบิโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในงานมอบรางวัล International  
Finance Awards 2018 จดัโดยนติยสาร International Finance 
Magazine
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•	 ราง วัล 	 IP 	 Champion	 2018 	 ประ เภท
เครื่องหมายการค้าในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ 
ดเีด่นด้านการน�าทรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชงิพาณชิย์ และสามารถสร้างมลูค่าให้แก่องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานมหกรรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Fair 2018) จดัโดยกรมทรพัย์สนิทาง
ปัญญา กระทรวงพาณชิย์

•	 รางวัลรายงานความยั่งยืน	(Sustainability 

Report	Award	2018)	ประเภทยอดเยี่ยม  
(Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวลั Best 
SDGs Reporting ประจ�าปี 2561ในฐานะองค์กร
ที่ให้ความส�าคัญต่อการจัดท�ารายงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน GRI มีความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ 
ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม จดัโดย CSR Club สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และสถาบนัไทยพฒัน์

•	 รางวัลงาน	Asia	Sustainability	Reporting	Award	(ASRA)	2018 

 ประกอบด้วย รางวัลการรายงานการด�าเนินงานตามเป ้าหมาย 
การพฒันาที่ยั่งยนื (SDGs) ยอดเยี่ยม หรอื “Asia’s Best SDG Reporting” 
ระดับ The Winner และรางวัลการรายงานการด�าเนินงานกับผู้มีส่วน 
ได้เสยียอดเยี่ยม หรอื “Asia’s Best Stakeholder Reporting” ระดบั Highly  
Commended จัดโดย CSR Work และพันธมิตร ณ ประเทศสิงคโปร์  
ในฐานะที่บริษัท บางจากฯ มีความโดดเด่นด้านการจัดท�ารายงานความ
ยั่งยืน มีประเด็นส�าคัญอย่างครบถ้วนครอบคลุม และมีรูปแบบการ 
น�าเสนอที่น่าสนใจ

•	 รางวัล	Thailand	Corporate	Excellence	Award	

2018	สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development 
and CSR) ระดับ Distinguished ในงานมอบรางวัล
พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 
2018 และรางวลั SMEs Excellence Awards 2018 จดัโดย 
สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบั 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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•	 รางวัลผู้ช�าระภาษีดีเด่น	ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในป ี
งบประมาณ 2560 ในโครงการเสริมสร้างผู้ช�าระภาษีดีเด่นและ 
ผู้ด�าเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น ซึ่งให้ความส�าคัญกับหน้าที่ในการ
ช�าระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามก�าหนดเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนดจดัโดยกรงุเทพมหานคร 

•	ใบรบัรองสถานบีรกิารต้นแบบด้านนวตักรรมและสิง่แวดล้อม	(Inno-Green 

Station)	ส�าหรับสถานีบริการน�้ามันบางจากจ�านวน 6 สาขา ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามข้อก�าหนดและมาตรฐานส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ Platinum 
ด้วยมีภาพลักษณ์ทันสมัย มีการบริหารจัดการด้านพลังงานและการดูแล 
สิ่งแวดล้อม พร้อมน�านวัตกรรมด้านการออกแบบและเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ 
มาสร้างสรรค์ให้เกิดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสถานีบริการ เช่น การ
จัดการน�้าด้วยการออกแบบหลังคารองรับน�้าฝนเพื่อน�ามาใช้ในสถานีบริการ การ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนและใช้แสงธรรมชาตแิทนไฟฟ้า เป็นต้น จดัโดย
มูลนธิสิถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

•	 รางวัลสร้างสรรค์สงัคมไทย	(Building	A	Good	Society	Award) 
ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 13 องค์กรที่เป็นก�าลังหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายประชารฐัเพื่อสงัคม มแีนวทางการพฒันาธรุกจิอย่างยั่งยนืไป
กบัสิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยร่วมสนบัสนนุโครงการด้านการส่งเสรมิ
การมรีายได้และงานท�าของคนพกิารและผูส้งูอาย ุและโครงการด้านที่
อยู่อาศยัและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศยั ในงานประชมุสรปุผลงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทย จัดโดยกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนษุย์

•	 รางวัลสุริยศศิธร	ประจ�าปี	2561 ซึ่งบรษิทัฯ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
“ปฏทินิชนดิสมดุบนัทกึ” ประเภททั่วไป ชดุ “Evolving Greenovation” 
จากผู้เข้าประกวดปฏิทินดีเด่นกว่า 200 ผลงาน จัดโดยสมาคม 
นกัประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย

•	 รางวัล	The	Best	Contact	Center	Award	2018 

แก่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบางจากฯ ซึ่งเป็นรางวัล 
ดเีด่นประเภท The Best Contact Center Social Media 
Customer Care และ The Best Contact Center Admin 
Support Professioal จากงาน TCCTA Contact Center 
Awards 2018 จดัโดยสมาคมการค้าธรุกจิศูนย์บรกิาร
ทางโทรศพัท์ไทย (TCCTA)
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•	 ใบรับรองอาคารลดคาร์บอน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งบรษิทัฯ เป็น 
1 ใน 4 องค์กรที่ได้รบัใบรบัรอง ในฐานะองค์กรที่มกีารบรหิารจดัการ
อาคารส�านักงานภายในโรงกลั่นน�้ามันบางจาก ที่ให้ความส�าคัญ
และค�านึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีมาตรการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรน�้า ไฟฟ้า การก�าจัด 
ของเสยีในอาคาร เพื่อให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างมคีณุภาพ จดัโดย
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และมูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

•	 ใบรับรองมาตรฐาน	ISO27001:	2013	ระบบบรหิารจดัการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management  
System) และเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รบั Letter of Compliance 
ISO27032: 2012 แนวทางส�าหรับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
(Guidelines for Cybersecurity) 

•	 โล่ประกาศเกียรติคุณอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งบรษิทัฯ ผ่านการตรวจประเมนิในระดบั A ด้านการใช้พลงังานของ
โรงกลั่นน�้ามนับางจาก อาคาร 1 และ 4 ในงานสมัมนาชี้แจงผลด�าเนนิงานโครงการขยายผลผลติฉลากแสดงข้อมูลการ 
ใช้พลังงานส�าหรับอาคารธุรกิจ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับบริษัท เอซีเอสอี กรีน  
คอนซลัติ้ง เอนจเินยีส์ จ�ากดั

•	 ตราสญัลกัษณ์มาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศไทย	(Thailand	

MICE	Venue	Standard)	ประจ�าปี	2561	ประเภทห้องประชุม 
ที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาดพื้นที่
ใช้สอยมากกว่า 400 ตารางเมตร สามารถปรับรูปแบบการ 
ใช้งานได้หลากหลาย มีการออกแบบทางสถาปนิกที่ 
ทนัสมยั ตกแต่งสวยงาม ในงานสมัมนา MICE Standard 
day 2018 จดัโดยส�านกังานส่งเสรมิการจดัการประชมุและ
นทิรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB)

•	 ผลการประเมินจากผลส�ารวจรายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2561 มีคะแนน
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดเีลศิ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

•	 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ	เป็นปีท่ี	10 ในโครงการประเมินคุณภาพ
การจดัประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจ�าปี 2561 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย

•	 รางวลันกับรหิารดเีด่นแห่งปี	(Executive	Of	The	Year	2018)	แก่ผูน้�าองค์กรในฐานะบคุคลที่ประกอบคณุงามความด ี
อทุศิตนเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และประเทศชาต ิร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทยให้น่าอยูแ่ละน�าพาองค์กร
สู่ความส�าเรจ็ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ จดัโดยมูลนธิิเพื่อสงัคมไทย ร่วมกบัรางวลัไทย และ
สถาบนัพฒันาศกัยภาพท้องถิ่น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

   สัดส่วน	 ปี	2561	 ปี	2560	 ปี	2559

		 	 ด�าเนินการโดย	 การถือหุน้	 รายได้	 ร้อยละ	 รายได้	 ร้อยละ	 รายได้	 ร้อยละ

		 	 	 ของบรษัิท	(%)	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

 รายได้จากธรุกจิขายน�้ามนัและธรุกจิเสรมิ1/ 

   บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น  132,764 68.4 126,862 72.4 108,643 74.5

   บจก.บางจากกรนีเนท 49.00 35,530 18.3 32,440 18.5 29,281 20.1

   บจก.บางจาก รเีทล 100.00 676 0.3 391 0.2 31 -

   BCP Trading Pte. Ltd. 100.00 14,965 7.7 5,130 2.9 315 0.2

   Nido Petroleum Pty. Ltd. 100.00 963 0.5 1,510 0.9 1,503 1.0

		 	 รวม	 	 184,898	 95.2	 166,333	 94.9	 139,773	 95.8

รายได้จากธรุกจิผลติไฟฟ้า

   บมจ.บซีพีจี ี(กลุม่บรษิทั) 70.12 3,320 1.7 3,323 1.9 3,084 2.1

		 	 รวม	 	 3,320	 1.7	 3,323	 1.9	 3,084	 2.1

รายได้จากธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ

    บมจ.บบีจีไีอ (กลุม่บรษิทั)2/ 60.00 3,807 2.0 785 0.4 - -

   บจก.บางจากไบโอฟเูอล3/  - - 1,697 1.0 1,848 1.3

		 	 รวม	 	 3.807	 2.0	 2,482	 1.4	 1,848	 1.3

		 	 รวมรายได้จากการขายและการให้บรกิาร	 	 192,025	 98.9	 172,138	 98.2	 144,705	 99.2

  อื่นๆ2/ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  2,146 1.1 3,069 1.8 1,195 0.8

		 	 รวม	 	 194,171	 100.0	 175,207	 100.0	 145,900	 100.0

หมายเหตุ:	
 1/  รายได้จากการขายน�้ามนัในประเทศปี 2561 2560 และ 2559 มสีดัส่วนร้อยละ 90.5, 90.3 และ 91.5 ตามล�าดบั
 2/  ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้ขายเงนิลงทนุใน บจก. บางจากไบโอฟูเอล ให้กบั บจก. บพีพี ีโฮลดิ้ง ซึ่งต่อมาในเดอืนตลุาคม 2560 ได้ควบรวมกบั 

 บจก.เคเอสแอล จไีอ เป็น บมจ.บบีจีไีอ
 3/ รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการลงทุน ก�าไรจากสัญญาซื้อขายน�้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ามันล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า ก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัพลงังานไทยที่ด�าเนนิงานเคยีงคู่กบัการดูแลสิ่งแวดล้อมและสงัคมโดย

ด�าเนนิกจิการหลกัด้วยการประกอบธรุกจิโรงกลั่นน�้ามนัปิโตรเลยีมตั้งแต่การจดัหาน�้ามนัดบิทั้งจากแหล่งต่างประเทศและภายใน

ประเทศเข้ากลั่นเป็นน�้ามนัส�าเรจ็รูปที่ได้มาตรฐานด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 120,000 บาร์เรลต่อวนัและจดัจ�าหน่ายผ่านเครอืข่าย

สถานีบริการน�้ามันบางจากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจการค้าน�้ามัน ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงด้าน

พลงังานให้ประเทศ ขยายการลงทนุสู่ธรุกจิใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยนืแก่กจิการ

 

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่

กลุ่มธุรกิจการตลาด	
(มากกว่า	1,000	สถานีบริการ)

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน
 (ก�าลังการผลิต	120,000	บาร์เรล/วัน)
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กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน
โรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัยก�าลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวันสามารถ

ผลิตน�้ามันกลุ่มเบนซินและดีเซลซึ่งเป็นน�้ามันที่มีมูลค่าสูงได้เป็นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์น�้ามันแก๊สโซฮอล์และน�้ามันดีเซลจาก 

โรงกลั่นน�้ามันบางจากเป็นน�้ามันที่ได้คุณภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐอีกทั้งบริษัทฯ เป็นรายแรกในเอเชียที่

ผลติน�้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 และน�้ามนัพรเีมยีมดเีซลมาตรฐานยูโร 5 ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม มคี่าซลัเฟอร์ต�่ากว่า 10 ส่วนใน 

ล้านส่วน หรือลดลงถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานยูโร 4 อีกด้วยบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานใน

กระบวนการผลิต ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Cogeneration Power Plant) รวมถึงใช้ก๊าซ

ธรรมชาตซิึ่งเป็นเชื้อเพลงิที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้น�้ามนัเตาพร้อมเพิ่มประสทิธภิาพของกระบวนการกลั่นน�้ามนัใน

โครงการ 3E และ และ โครงการ YES-R ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการผลติของบรษิทัฯ ยงัได้ด�าเนนิโครงการต่างๆ เพื่อ

ยกระดบัการผลติและการปฏบิตักิารด้านการผลติเพิ่มเตมิเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุดงันี้

• มีการบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการจัดหาน�้ามันดิบ กระบวนการผลิต ถังน�้ามัน ท่อรับจ่ายน�้ามัน รวมถึงเรือรับส่ง

น�้ามนั ให้สามารถด�าเนนิการกลั่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2561 มกี�าลงักลั่นเฉลี่ยทั้งปีเป็นไป

ตามเป้าหมายอยู่ที่ 115 พันบาร์เรลต่อวัน โดยไม่นับรวมช่วงหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปีและสามารถท�าสถิติมีอัตราการ

ผลติเฉลี่ยทั้งเดอืนสูงสดุเป็นประวตักิารณ์ที่ 123 พนับาร์เรลต่อวนัในเดอืนมนีาคม

• มีการวางแผนจัดหาและสั่งซื้อน�้ามันดิบเพื่อให้ได้ GRM อยู่ในระดับที่เหมาะสม ด�าเนินการใช้สัญญาอนุพันธ์ (Roll 

Month) เพื่อลดต้นทนุการซื้อน�้ามนัดบิ ส่งผลให้มคี่าการกลั่นพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 7.10 เหรยีญ สรอ. ต่อบาร์เรล

• มโีครงการขยายการผลติและเพิ่มประสทิธภิาพในกระบวนการกลั่น เช่น โครงการ Debottleneck เพื่อเพิ่มก�าลงัการกลั่น 

การปรบัปรงุกระบวนการกลั่นให้มคีวามยดืหยุน่ให้สอดคล้องกบัความต้องการน�้ามนัในตลาด และการประหยดัต้นทนุ

เชื้อเพลงิการผลติ และความมั่นคงด้านพลงังานไฟฟ้าส�าหรบักระบวนการกลั่น

• พัฒนาธุรกิจการค้าน�้ามันอย่างต่อเนื่องผ่านบริษัท BCP Trading Pte. Ltd. โดยเน้นกลยุทธ์ขยายสัดส่วนการซื้อ-ขาย

น�้ามันแบบ Out-Out (จัดหาน�้ามันจากผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อจัดจ�าหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ)ซึ่งผลิตภัณฑ์

หลักที่มีการซื้อขายได้แก่ น�้ามันเบนซิน น�้ามันดิบ น�้ามันเตาและผลิตภัณฑ์แนฟทา และได้มีการขยายตลาดการ 

ซื้อขายไปยงัประเทศกลุ่มใหม่ เช่น บรูไน กาตาร์เป็นต้น ประกอบกบัการซื้อขายผลติภณัฑ์ใหม่ในตลาด เช่น MTBE 

และสร้างรายได้จาก Logistics Management และ Freight Trading เพิ่มขึ้นรวมทั้งการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและ

ภาวะตลาดที่เอื้ออ�านวยท�าให้มปีรมิาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
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กลุ่มธุรกิจการตลาด
ปี 2561 ผลติภณัฑ์น�้ามนัส�าเรจ็รปูจากกระบวนการผลติกว่าร้อยละ 78 จ�าหน่ายให้กบัผูบ้รโิภคโดยตรงผ่านเครอืข่ายสถานบีรกิาร

ของบรษิทัฯ ที่มอียูท่ั่วประเทศรวม 1,175 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยเครอืข่ายสถานบีรกิารมาตรฐานจ�านวน 555 แห่งและสถานบีรกิาร

ชมุชนจ�านวน 620 แห่ง (ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2561)โดยสถานบีรกิารที่เปิดใหม่ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นสถานบีรกิารขนาดใหญ่ 

และมภีาพลกัษณท์ี่ทนัสมยั พร้อมดว้ยธรุกจินอนออยล์ (Non-Oil Business) และบรกิารเสรมิต่างๆ ซึ่งส่งผลให้บรษิทัสามารถเพิ่ม

ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลกีและรกัษาอนัดบัทีส่องได้อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการจ�าหน่ายให้กลุม่ผูใ้ช้ภาคอตุสาหกรรม ภาคการ 

ขนส่ง สายการบนิ เรอืขนส่ง ภาคก่อสร้าง ภาคอตุสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ส�าหรบัสถานบีรกิารน�้ามนับางจาก มุ่งเน้น 

จ�าหน่ายน�้ามนัในกลุ่มพลงังานทดแทนที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และให้สมรรถนะสูง ทั้งผลติภณัฑ์กลุ่มแก๊สโซฮอล์ และน�้ามนั

ดีเซล นอกจากนี้สถานีบริการของบริษัทฯ ยังพร้อมอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยธุรกิจนอนออยล์ (Non-Oil Business) 

และบริการเสริมต่างๆ ในสถานีบริการเพื่อดึงดูดผู้มาใช้บริการในสถานีบริการน�้ามันบางจากให้เพิ่มขึ้น อาทิ ร้านสะดวกซื้อ  

ร้านกาแฟและอาหารจานด่วนปรงุสด และศูนย์บ�ารงุรกัษาเปลี่ยนถ่ายน�้ามนัหล่อลื่นและล้างรถ 

บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มบัตรสมาชิกน�้ามันรายแรกของไทย โดยในปี 2561 บริษัทฉลองครบรอบ 12 ปี

ธุรกิจบัตรน�้ามัน ด้วยการเปิดตัวบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ “บางจากกรีนไมล์” และเปิดระบบการ

สะสมคะแนนของสมาชิกปัจจุบัน ให้สามารถสะสมคะแนนได้ทุกผลิตภัณฑ์น�้ามัน 

รวมทั้งสินค้าและบริการในเครือบางจาก และพัฒนา Bangchak Mobile Application 

เพื่อให้ผู้ถอืบตัรสมาชกิบางจากสามารถแลกคะแนนสะสมในรูปแบบ E-coupon ผ่าน Mobile 

Application ที่สะดวกและรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจร้านกาแฟด�าเนินการโดย

บรษิทั บางจาก รเีทล จ�ากดั (BCR) (บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) 

ซึ่งได้สิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ของแบรนด์ “SPAR”  

ซูเปอร์มาร์เกตจากเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีจ�านวนสาขา 45 แห่ง ภายใต้ 

แนวคดิ SPAR Fresh & Easy Food Market และร้านกาแฟอนิทนลิ “Inthanin” 

และร้านกาแฟพรเีมยีม “Inthanin Garden” จ�านวนกว่า 523 แห่ง ตลอดจนธรุกจิ

จ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคในร้านใบจาก ร้านเลมอนกรนี ร้านสะดวกซื้อบิ๊กซมีนิ ิ

ในสถานีบริการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ใกล้แหล่งชุมชนกว่า 165 แห่ง ร้านอาหาร 

จานด่วนปรุงสด “Lemon Kitchen” นอกจากนี้ยังมีศูนย์บ�ารุงรักษารถยนต ์

เปลี่ยนถ่ายน�้ามันหล่อลื่น “Furio Care” ศูนย์บ�ารุงรักษารถยนต์ล้างรถ  

“Wash Pro” “Green Wash” และศูนย์เปลี่ยนยาง “Tyre Care” “Green Tyre”

บรษิทัฯ ค�านงึถงึความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวถิชีวีติคนไทยยคุใหม่ จงึพฒันาสถานบีรกิารภายใต้รูปแบบ 

“Greenovative Experience” ด้วยกระบวนการ 4R คอื Renewable Recycle Reuse และ Reduce อาท ิการตดิตั้ง  

Solar Roof Top เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สถานี EV Charger ส�าหรับรถยนต์ระบบไฟฟ้า ในส่วนของ 

ธุรกิจร้านกาแฟ Inthanin ด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ที่ว่า “อินทนิลทุกแก้วของคุณ เพื่อโลกของเรา” 

ที่ผ่านมามกีารพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น การเลอืกใช้แก้วกาแฟย่อยสลายได้ (Bio Cup) และใช้เมลด็กาแฟ 

ออร์แกนิคซื้อกาแฟจากไร่ชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคเหนือ การออกแบบฝาแก้วเพื่อ 
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ลดการใช้หลอด ในส่วนธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ได้มี

โครงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก การน�าผลไม้ 

มาแปรรปูและจ�าหน่ายในร้าน SPAR โครงการ SPAR 

Awards ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน 

รวมถึงกิจการ SME มาต่อยอด เพื่อจ�าหน่ายทั้งใน

ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ร่มรื่น เป็นต้น และในปี 2561 บรษิทัฯ ได้เปิดตวัสถานี

บริการรูปแบบทันสมัยที่ใช้ตู ้จ่ายแบบแขวนแบบ

ดจิติอล บนถนนสขุมุวทิ 62 เพิ่มความสะดวกสบาย

ให้กบัผูใ้ช้บรกิาร พร้อมนวตักรรมใหม่ในสถานบีรกิาร

น�้ามันบางจาก ศรีนครินทร์ ที่ติดตั้งระบบบริหาร

จัดการพลังงานชุมชนสีเขียว Green Community 

Energy Management System หรอื Gems เพื่อรเิริ่ม 

โครงการน�าร่องประมูลซื้อไฟฟ้าด้วยเทคโนโลย ี 

Blockchain ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบไม่เชื่อมต่อกับ

สายส่งการไฟฟ้า (Smart Isolated Microgrid) เพื่อให้

อาคารและร้านค้าที่อยูใ่นพื้นที่สามารถซื้อ-ขายเพื่อใช้

ไฟฟ้าในต้นทนุที่ต�่าได้ปรมิาณมากที่สดุ

นอกจากผลติภณัฑ์น�้ามนัเชื้อเพลงิแล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีารผลติและจ�าหน่ายน�้ามนัหล่อลื่นและผลติภณัฑ์พเิศษ อาท ิน�้ามนัเกยีร์ 

น�้ามันเบรก จาระบีและอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ “BCP Lubricants” ซึ่งมีทั้งการจ�าหน่ายให้แก่ตลาดภายในประเทศ ผ่านเครือข่าย

สถานบีรกิารบางจาก ร้านค้า โรงงานอตุสาหกรรม ตลาด OEM (Original Equipment Manufacturer) และส่งออกไปจ�าหน่ายใน

ตลาดต่างประเทศ 

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่น

เกรดพรเีมยีมภายใต้แบรนด์ “FURiO” มคีณุสมบตัชิ่วย

ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง ป้องกันการสึกหรอ และช่วย

ปกป้องเครื่องยนต์ในทกุสภาวะการใช้งาน
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ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ เช่น ธรุกจิเอทานอล และธรุกจิไบโอดเีซล ด้วยความตระหนกัถงึความส�าคญัของพลงังาน

ทดแทน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้าจากการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงาน 

ของประเทศ สนบัสนนุเกษตรกร และรกัษาสิ่งแวดล้อม บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิสนบัสนนุการน�าเอทานอลและไบโอดเีซลมาผสมกบั

น�้ามนัเบนซนิและดเีซล เป็นผลติภณัฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และน�้ามนัไฮดเีซล 

ปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) และบริษัท  

เคเอสแอลกรนี อนิโนเวชั่น จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อยของบรษิทั น�้าตาลขอนแก่น จ�ากดั (มหาชน)) เป็นบรษิทั บบีจีไีอ จ�ากดั 

และจดทะเบยีนแปลงสภาพจากบรษิทัจ�ากดัเป็นบริษัท	บีบีจีไอ	จ�ากัด	(มหาชน) (BBGI) ในเดอืนเมษายน 2561 โดยบรษิทัฯ  

ถอืหุน้ร้อยละ 60 ซึ่งประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายเชื้อเพลงิชวีภาพที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย โดยบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของ 

BBGI มกี�าลงัการผลติรวมมากกว่า 1,830,000 ลติรต่อวนั แบ่งเป็นเอทานอล 900,000 ลติรต่อวนั และไบโอดเีซล 930,000 ลติร 

ต่อวนั โดยมบีรษิทัย่อย 4 บรษิทั ดงันี้

• บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จ�ากดั	หรอื BBF ตั้งอยูท่ี่อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ประกอบธรุกจิผลติ

ไบโอดีเซลโดยใช้น�้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก ด้วยก�าลังการผลิตติดตั้ง 930,000 ลิตรต่อวัน และอยู่ระหว่างการ

ขยายก�าลงัการผลติเป็น 1,000,000 ลติรต่อวนั คาดว่าแล้วเสรจ็ไตรมาสที่ 2/2562 อกีทั้ง

สามารถผลิตกลีเซอรีนดิบเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ทดลองผลติพาราฟินที่มคีวามบรสิทุธิ์สงูจากโรงงานน�าร่องเพื่อน�าไปใช้เป็นวตัถดุบิในการ

ผลติ Phase Change Materials หรอื “PCMs” หรอืวสัดเุปลี่ยนสถานะ พร้อมทั้งเริ่มด�าเนนิ

โครงการก่อสร้างโรงงานผลติกลเีซอรนีบรสิทุธิ์ ก�าลงัการผลติ 21,120 ตนัต่อปี เพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ คาดว่าจะด�าเนนิการผลติเชงิพาณชิย์ในไตรมาสที่ 3/2563

•	 บริษัท	บางจากไบโอเอทานอล	 (ฉะเชิงเทรา)	จ�ากัด หรือ BBE ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ประกอบธรุกจิผลติเอทานอล โดยใช้มนัส�าปะหลงัเป็น

วตัถดุบิหลกัมกี�าลงัการผลติเอทานอล 150,000 ลติรต่อวนั 

• บริษัท	เคเอสแอล	กรีน	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) หรอื KGI ประกอบธรุกจิผลติ 

และจ�าหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล มีก�าลังการผลิตรวม 350,000 ลิตรต่อวัน 

ประกอบด้วยโรงงานผลิตเอทานอลจ�านวน 2 แห่ง คือ (1) โรงงานสาขาน�้าพอง ตั้งอยู ่

ที่อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ก�าลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน หรือประมาณ 

45 ล้านลติรต่อปี ปัจจบุนัได้ปรบัปรงุโรงงานเพื่อเพิ่มก�าลงัการผลติเป็น 49.50 ล้านลติร 

ต่อปี (2) โรงงานสาขาบ่อพลอย ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ก�าลัง 

การผลติ 200,000 ลติรต่อวนั ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการตรวจรบังานการปรบัปรงุกระบวนการ

ผลติเอทานอล เพื่อเพิ่มก�าลงัการผลติจาก 200,000 ลติรต่อวนั เป็น 300,000 ลติรต่อวนั 

หรอืเทยีบเท่า 99 ล้านลติรต่อปี ท�าให้ในปี 2562 KGI มกี�าลงัการผลติรวม 148.50 ล้านลติร 

ต่อปี

• บริษัท	อุบล	ไบโอ	 เอทานอล	จ�ากัด	 (มหาชน) หรือ UBE ตั้งอยู่ที่อ�าเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล ก�าลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน โดยสามารถใช ้

มนัส�าปะหลงัสด มนัส�าปะหลงัเส้น และกากน�้าตาลเป็นวตัถดุบิ รวมถงึผลติแป้งมนัส�าปะหลงั ก�าลงั

การผลติ 700 ตนัต่อวนั และผลติไฟฟ้าจากน�้าเสยีที่ได้จากกระบวนการผลติเอทานอลและแป้งมนั

ส�าปะหลงั
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ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ปัจจบุนับรษิทัฯ ลงทนุธรุกจิพลงังานไฟฟ้าสเีขยีวผ่านการด�าเนนิการของบรษิทั บซีพีจี ีจ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) 

ซึ่งจดัตั้งเพื่อด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานสะอาดรปูแบบใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2561 บซีพีจี ีมกี�าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 571.1 เมกะวตัต์  

ด�าเนินการผลิตแล้ว 380.2 เมกะวัตต์ อยู่ในระหว่างการพัฒนา 190.9 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล ์

แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 190.9 เมกะวัตต์ ซึ่งด�าเนินการผลิตแล้วทั้งสิ้น โครงการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ภายหลงัจากได้มกีารจ�าหน่ายโครงการ Nagi และ Nikaho ซึ่งมกี�าลงัการผลติตดิตั้งรวม 

27.6 เมกะวตัต์ ให้แกก่องทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุน่ โดยการจ�าหน่ายโครงการดงักล่าวได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ไป

เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2561 เป็นผลให้ก�าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตั้งรวมอยู่ที่ 168.7 เมกะวตัต์ ด�าเนนิการผลติแล้ว 17.4 เมกะวตัต์ 

อยู่ระหว่างการพัฒนา 151.3 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นรวม 20.0 เมกะวัตต์ ด�าเนินการผลิตแล้ว 14.4 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนา 5.6 

เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ก�าลังการผลิตตามสัดส่วน

การถือหุ ้นรวม 181.5 เมกะวัตต์ ด�าเนินการผลิตแล้ว 157.5 เมกะวัตต์ อยู ่ระหว่าง 

การพัฒนา 24.0 เมกะวัตต์ และในปี 2561 บีซีพีจี ได้เข ้าซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท  

ลมลิกอร์ จ�ากัด เพื่อเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมก�าลัง 

การผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10.0 เมกะวัตต์ 

ที่ อ� า เ ภ อ ป า กพนั ง  จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช โครงการ 

ดังกล ่าวอยู ่ ในระหว ่างการ

ก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้าง

แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์ได้ภายในกลางปี 

2562
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ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท บีซีพีอาร์ จ�ากัด โดยบริษัท บีซีพีอาร์ จ�ากัด ได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีกบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ 

บริษัท BCPR Pte. Ltd. เพื่อลงทุนร่วมกับ Seacrest Capital Group ในแหล่งปิโตรเลียม Draugen Field และ GjøØa ในประเทศ

นอร์เวย์ ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนอร์เวย์ ด�าเนินการพัฒนาและผลิต

ปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนร่วมกันในลักษณะของ Joint Partnership ในแหล่งปิโตรเลียม

ขนาดใหญ่ (World Class Asset) ที่มีอายุการผลิตต่อเนื่องในระยะยาว โดยน�้ามันดิบที่ผลิตได้เป็นน�้ามันดิบเบา (Light Crude)  

ที่มีราคาดี เหมาะกับการผลิตและการกลั่นของบางจากฯ นับเป็นการต่อยอดธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการกระจาย 

ความเสี่ยงที่สอดคล้องตามกลยทุธ์ของบรษิทั 

บรษิทัฯ จดัตั้งบรษิทั BCP Energy International Pte. Ltd. (BCPE) ขึ้นในประเทศสงิคโปร์ เพื่อด�าเนนิธรุกจิเกี่ยวกบัด้านพลงังาน 

ปิโตรเคม ีและทรพัยากรธรรมชาตใินต่างประเทศ โดยปัจจบุนัถอืหุ้นสามญัร้อยละ 100 ในบรษิทั Nido Petroleum Pty Limited  

ซึ่งถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่ด�าเนินการผลิตแล้ว ได้แก่ Nido, Matinloc ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงยังได้ถือสิทธิในแหล่ง

ปิโตรเลยีมที่อยู่ระหว่างการพฒันา คอื West Linapacan ในประเทศฟิลปิปินส์ และสทิธใินแหล่งปิโตรเลยีมที่อยูร่ะหว่างการส�ารวจ

คอื SC6B, SC14D, SC54A, SC54B, SC58 และ SC63 ในประเทศฟิลปิปินส์ 

เมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2561 BCPE ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาขายหุน้ใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. 

ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมในกลุ่มบรษิทัที่ถอืครองแหล่งน�้ามนัดบิ Galoc ให้กบั Tamarind Galoc Pte. Ltd. 

บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ 

โดยได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Lithium Americas Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แคนาดา 

และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมใน

ประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตเป็นลิเทียมคาร์บอเนตและลิเทียม 

ไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รองรับ 

ความต้องการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในโรงไฟฟ้า

พลงังานทางเลอืก เพื่อส่งเสรมิเสถยีรภาพในระบบสายส่งและการผลติไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน และการใช้งานแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ขนาดพกพาชนดิต่างๆ ที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในอนาคต
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วิจัยและพัฒนา	และธุรกิจนวัตกรรม
บริษัทฯ ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) โดยมีวัตถุประสงค ์

ในการสร้าง Green Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ  

(Bio-Based)  น�ามาต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา จัดการเทคโนโลยีและเครือข่าย 

พร้อมทั้งบ่มเพาะธรุกจิ Startup สนบัสนนุเศรษฐกจิยคุ 4.0 โดยมุ่งสู่กลุ่มบรษิทันวตักรรมสเีขยีวชั้นน�าในเอเชยี

ในปี 2561 BiiC ได้ด�าเนนิโครงการ Green Community Energy Management System หรอื GEMS หรอื สถานบีรกิารน�้ามนัที่ผลติ

พลงังานไฟฟ้าสเีขยีว ซึ่งเป็นระบบผลติไฟฟ้าและซื้อขายกนัเองแบบประมูลในอาคาร ร้านค้าต่าง ๆ และภายในสถานบีรกิาร

น�้ามนับางจากศรนีครนิทร์ จ.สมทุรปราการ โดยเป็นสถานบีรกิารน�้ามนัแห่งแรกที่บางจากฯ จดัท�าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ทดลองและ 

การเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไฟฟ้าจะถูกผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง 

บนหลังคาของสถานีบริการน�้ามัน รวมทั้งหลังคาที่จอดรถและอาคารร้าน SPAR รวมขนาด 249 กิโลวัตต์ และจัดตั้งระบบ

กกัเกบ็พลงังาน หรอื แบตเตอรี่ชนดิลเิธยีมออิอน ขนาด 1 เมกะวตัต์ ซึ่งถอืเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สดุของไทยในขณะนี้

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ Startup(s) ในประเทศไทยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศไทย จ�านวน 4 บริษัท  

ได้แก่ บริษัท บีซีวี ไบโอเบส จ�ากัด, บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด, บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จ�ากัด และบริษัท บีซีว ี 

พาร์ทเนอร์ชพิ จ�ากดั เพื่อประกอบกจิการเงนิร่วมลงทนุ และลงทนุในธรุกจิ Startup(s) ในประเทศไทยและ/หรอืธรุกจิ Startup(s) 

ในประเทศไทย ที่ประกอบกจิการใน 10 กจิการที่รฐัต้องการสนบัสนนุตามกฎหมายและเพื่อให้เกดิความร่วมมอืทางนวตักรรม

ใหม่ๆ ระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัในกลุ่มและพนัธมติรทางธรุกจิภายนอก
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การตลาดและการแข่งขัน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปี	2561
เศรษฐกิจโลกปี 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความ 

ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความเปราะบางทางเศรษฐกิจรายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาด 

เกิดใหม่ (Emerging markets) ภาวะการเงินโลกที่มีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่องจากทิศทางการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ 

ธนาคารกลางสหรฐัฯ ที่ส่งผลให้หลายประเทศกลบัมาใช้นโยบายดอกเบี้ยขาขึ้น รวมไปถงึผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐานใหม่ 

ด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรบัน�้ามนัเชื้อเพลงิรถยนต์ในประเทศเยอรมน ีและความตงึเครยีดทางการค้าจากการลงนามสญัญาการค้า

เสรรีะหว่าง สหรฐั เมก็ซโิก แคนนาดา (USMCA) แทนข้อตกลงเดมิ NAFTA ส่งผลให้การเตบิโตเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มที่ได้ผ่าน

จุดสูงสุด และอาจมีการชะลอตัวเกิดขึ้นได้ในอนาคต ถึงแม้ในเดือนธันวาคมสหรัฐและจีนได้มีข้อตกลงชะลอการเพิ่มมาตรการ

กีดกันทางการค้าเป็นเวลา 90 วัน ที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์บางส่วน ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (International Monetary Fund : IMF) คาดว่าเศรษฐกจิโลกในปี 2562 จะยงัคงเตบิโตแต่มแีนวโน้มที่จะชะลอลงตามการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าลงของจีน เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศในกลุ่มยูโรโซน รวมไปถึงการถอนตัวโดยยังไม่บรรลุ

ข้อตกลงของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยโุรปในช่วงต้นปี 2562 เศรษฐกจิญี่ปุ่นที่ยงัขยายตวัในระดบัต�่าจากการส่งออกไปยงั

สหรัฐฯ ในขณะที่บางประเทศในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ก�าลังประสบวิกฤตค่าเงินส่งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกและ 

มแีนวโน้มเข้าสูภ่าวะเศรษฐกจิถดถอย อกีทั้งสหรฐัฯ ซึ่งถงึแม้จะมกีารขยายตวัอยูใ่นเกณฑ์สูง แต่ด้วยมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ

ที่ก�าลังจะสิ้นสุดลงประกอบกับผลกระทบจากการตอบโต้ทางการค้าของประเทศคู่ค้า ท�าให้การเติบโตลดลงกว่าที่คาดการณ์ 

ไว้ก่อนหน้า รวมถงึเศรษฐกจิกลุ่มประเทศอาเซยีนที่มอีตัราเตบิโตสงูมาโดยตลอดกไ็ด้รบัผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตวัลง

เช่นกนั ส่งผลให้ประมาณการเศรษฐกจิโลกในปี 2562 ปรบัลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยการคาดการณ์ของ IMF ประเมินการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิจนีที่ร้อยละ 6.6 ในปี 2561 ปรบัลดลงอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ในปี 2562 จากสงครามการค้ากบัสหรฐัฯ ในขณะที่เศรษฐกจิ

กลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ในเอเชยี ซึ่งรวมถงึกลุ่ม ASEAN-5 ได้แก่ มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี สงิคโปร์ และไทย ยงัคง

เตบิโตดแีต่ชะลอลงเลก็น้อยจาก ร้อยละ 5.2 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 5.1 ในปี 2562 โดยมปีัจจยัเสี่ยงมาจากการปรบัขึ้นดอกเบี้ย

ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก ท�าให้บางประเทศเริ่มประสบปัญหาภาวะเงินทุนไหลออกและค่าเงินอ่อนค่าลง กระทบต่อ 

ภาระหนี้สนิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกจิอนิโดนเีซยีซึ่งขาดดลุบญัชเีดนิสะพดัและดลุการคลงัสูงต่อเนื่อง

ภาวะตลาดน�้ามันดิบปี	2561
ราคาน�้ามนัดบิดูไบเฉลี่ยปี 2561 อยู่ที่ระดบั 69.42 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล มกีารปรบัเพิ่มขึ้น 16.28 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรลหรอื 

คดิเป็นร้อยละ 30 เมื่อเทยีบกบัราคาเฉลี่ยปี 2560 ที่อยูร่ะดบั 53.14 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล โดยช่วงต้นปีราคาน�้ามนัดบิได้แรงหนนุ 

จากสต็อกน�้ามันทั่วโลกลดลงเข้าใกล้ระดับค่าเฉลี่ย 5 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มโอเปค โดยอุปทานน�้ามันปรับลดลง

อย่างต่อเนื่องหลงัโอเปคร่วมมอืปรบัลดก�าลงัผลติตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งน�าโดยซาอดุอิาระเบยีที่ปรบัลดก�าลงัผลติมาก

ที่สุด อีกทั้ง การผลิตที่ลดลงของเวเนซูเอล่าจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจและการเมืองช่วยให้อุปทานในตลาดน�้ามันลดลงมาก 

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สหรฐัฯ ประกาศถอนตวัจากข้อตกลงนวิเคลยีร์อหิร่าน และกลบัมาใช้มาตรการคว�่าบาตรขั้นสงูสดุ โดยให้เวลา

ประเทศที่น�าเข้าน�้ามันดิบจากอิหร่าน 180 วัน เพื่อเตรียมตัวก่อนหยุดการน�าเข้าน�้ามันดิบจากอิหร่าน ซึ่งครบก�าหนดในเดือน

พฤศจิกายน ในช่วงกลางปีหลังสหรัฐประกาศคว�่าบาตรต่ออิหร่านครั้งใหม่ โอเปคและพันธมิตรได้ตัดสินใจปรับเพิ่มก�าลังผลิต 

1 ล้านบาร์เรลต่อวนั ในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2561 เพื่อชดเชยอปุทานน�้ามนัที่ลดลงจากเวเนซูเอล่าและอหิร่าน ราคาน�้ามนัยงัคง 

ปรบัตวัเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 3 แม้ว่าโอเปคและพนัธมติรพยายามเพิ่มก�าลงัผลติเพื่อชดเชยอปุทานที่ลดลง โดยได้แรงหนนุ

จากมาตรการคว�่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ รวมถึงก�าลังการผลิตของโรงกลั่นน�้ามันในจีนพุ่งขึ้นสู่สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 

12.49 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ามันในไตรมาส 4 ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว หลังพุ่งไปอยู่
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จดุสูงสดุในรอบปีในเดอืนตลุาคม สาเหตุ 

ส�าคญัจากการที่สหรฐัฯ ประกาศยกเว้นให้ 

8 ประเทศ สามารถน�าเข้าน�้ามันดิบจาก

อิหร่านต่อไปได้อีก 6 เดือน ซึ่งสวนทาง 

กับการประกาศครั้งก่อนว่าจะมีการคว�่า

บาตรระดับสูงสุด โดย 8 ประเทศนี้มี

ปริมาณการน�าเข้าน�้ามันดิบจากอิหร่าน

รวมกันถึงร้อยละ 75 รวมถึงผลจากการ

เพิ่มก�าลังผลิตของโอเปคและพันธมิตร

ตั้งแต่กลางปี นอกจากนี้ ความขัดแย้ง

ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และ

การดิ่งลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้สร้าง

แรงกดดันต่อราคาน�้ามันจากความกังวล

ของนกัลงทนุต่ออปุสงค์น�้ามนัดบิของโลก 

หน่วย:	เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

	 ปี	2560		 ปี	2561	 YoY

ผลิตภัณฑ์	 	 เฉลี่ย	 สูงสุด	 ต่�าสุด	 เฉลี่ย	 %

นํ้ามันดิบดูไบ 53.14 79.39 57.32 69.42 +30.64

นํ้ามันเบนซิน UNL95 67.99 89.55 60.02 79.95 +17.59

นํ้ามันดีเซล GO 65.65 95.92 68.98 84.05 +28.03

นํ้ามันเตา HSFO 50.81 78.67 57.80 66.79 +31.45

การเคลื่อนไหวของราคาน�้ามันตลาดโลกปี	2561

หน่วย	:	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล
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ที่มา : สำานักงานพลังงานสากล (IEA: International Energy Agency)
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แนวโน้มภาวะตลาดน้�ามันดิบปี	2562

ส�านกังานพลงังานสากล (IEA) คาดว่า อปุสงค์น�้ามนัดบิ 

ทั่วโลกจะขยายตวั 1.40 ล้านบาร์เรลต่อวนัในปี 2562 

เทียบกับการขยายตัว 1.28 ล้านบาร์เรลต่อวันใน 

ปี 2561 และ 1.45 ล้านบาร์เรลต่อวนัในปี 2560 โดย

คาดว่าอุปสงค์ในเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคหลักที่ช่วย

หนนุการเตบิโตของอปุสงค์น�้ามนัของโลก โดยเฉพาะ

จีนและอินเดีย จากนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

และแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว แม้ว่าจีนจะได้รับ

ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐ แต่

ด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของ

ประเทศยงัคงผลกัดนัให้สามารถเตบิโตต่อไปได้
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การผลิตน�้ามันจากประเทศนอกกลุ่มโอเปคมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2562 เทียบกับในปี 2561  

โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐที่คาดว่าจะขยายตัว 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2562 เทียบกับการผลิตเพิ่ม 

2.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2561 เนื่องจากติดปัญหาท่อขนส่งน�้ามันจากแหล่ง Permian ไปยังท่าเรือส่งออกมีก�าลังขนส่งไม่ 

เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 คาดว่าท่อขนส่งน�้ามันเส้นใหม่จะเสร็จสมบูรณ์และท�าให้ก�าลังการ 

ผลติน�้ามนัจากชั้นหนิดนิดาน (Shale oil) ของสหรฐัเพิ่มขึ้นอกีครั้ง อกีทั้ง ประสทิธภิาพเทคโนโลยกีารผลติที่พฒันาขึ้นช่วยท�าให้

สหรฐัมตี้นทนุการผลติที่ต�่าลงจนสามารถผลติน�้ามนัได้แม้ราคาจะอยู่ระดบัต�่า ปัจจยัเหล่านี้อาจท�าให้ตลาดน�้ามนัโลกเผชญิกบั

ภาวะน�้ามนัส่วนเกนิได้ในช่วงครึ่งปีหลงั 

จากการประเมนิคาดว่าราคาน�้ามนัดบิดไูบในปี 2562 จะเคลื่อนไหวในกรอบ 55-65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล แมว่้าตลาดน�้ามนั

ปี 2562 จะถูกกดดันจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาลงจากผลพวงของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์

ที่แข็งค่าขึ้น และปริมาณการผลิตของสหรัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ราคาน�้ามันที่อยู่ในระดับต�่าช่วยกระตุ้นอุปสงค์ของโลกอีก

ครั้ง รวมถงึความช่วยเหลอืจากกลุ่มโอเปกและพนัธมติรที่ร่วมมอืกนัปรบัลดก�าลงัผลติ ได้เข้ามาช่วยลดอปุทานในตลาดน�้ามนั

        

สถานการณ์ค่าการกลั่นปี	2561

ค่าการกลั่นน�้ามันดิบของโรงกลั่นประเภท Hydrocracking ที่สิงคโปร์โดยเฉลี่ยปี 2561 อยู่ที่ 5.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

ปรับลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 7.08 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากส่วนต่างราคาน�้ามันเบนซินเทียบกับราคาน�้ามันดิบดูไบ 

ที่ปรับลดลง ถึงแม้ส่วนต่างน�้ามันดีเซล และส่วนต่างน�้ามันเตาเทียบกับราคาน�้ามันดิบดูไบจะปรับเพิ่มขึ้น โดยที่อุปสงค์น�้ามัน

ส�าเร็จรูปในเอเชียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ส่วนต่างราคาน�้ามันเบนซิน-ดูไบ ได้แรงกดดันจากอุปทานที่ล้นตลาด 

เนื่องจากยอดขายรถยนต์ใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ท�าให้มีการ 

ส่งออกน�้ามันเบนซินเพิ่มมากขึ้นจากจีน ทางด้านส่วนต่างราคาน�้ามันดีเซล-ดูไบ ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการท�า

เหมืองแร่ในออสเตรเลียและการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในอินเดีย รวมทั้งอุปทานที่ตึงตัวจากเหตุการณ์โรงกลั่น 

การเคลื่อนไหวของค่าการกลั่นสิงคโปร์แบบ	Hydrocracking	อ้างอิงดูไบปี	2561	เทียบ	2560

หน่วย	:	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล
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ไฟไหม้ทั่วทกุภูมภิาค ขณะที่ส่วนต่างราคาน�้ามนัเตา-ดูไบ ได้แรงหนนุจากการส่งออกน�้ามนัเตาที่ลดลงของอหิร่านอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากมาตรการคว�่าบาตรของสหรฐั อกีทั้งโรงกลั่นรสัเซยีมกีารปรบัปรงุหน่วยผลติให้ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปรมิาณการ

ส่งออกน�้ามนัเตาจากรสัเซยีลดลง

	 	 	 	 	 	 																																				หน่วย:	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล

	 ปี	2560	 ปี	2561	 YoY

	 ส่วนต่างราคา	 เฉลี่ย	 สูงสุด	 ต่�าสุด	 เฉลี่ย	 %

UNL95 - DB 14.85 14.40 2.70 10.53 -29.09%

GO - DB 12.51 16.54 11.67 14.63 +16.95%

HSFO - DB -2.33 4.31 -5.92 -2.63 +11.41%

แนวโน้มค่าการกลั่นปี	2562	
คาดว่าในปี 2562 ค่าการกลั่นน�้ามนัดบิของโรงกลั่นประเภท Hydrocracking ที่สงิคโปร์มแีนวโน้มปรบัลดลงเลก็น้อยจากปี 2561 

โดยคาดว่าอปุสงค์น�้ามนัส�าเรจ็รปูในเอเชยีจะชะลอตวัลงจากเศรษฐกจิโลกที่หดตวั เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัและจนี

ที่ยดืเยื้อ, การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐัฯ และนโยบายทางการเงนิของยโุรป ขณะที่อปุทานยงัคงปรบัเพิ่มขึ้นจากการ 

เปิดด�าเนนิการโรงกลั่นใหม่ในจนี, ซาอดุอิาระเบยี และมาเลเซยี แต่อย่างไรกต็ามในช่วงครึ่งหลงัของปี 2562 การเปลี่ยนคณุสมบตัิ

ของน�้ามนัเตาเกรดเดนิเรอืให้มคี่าก�ามะถนัไม่เกนิ 0.5% อาจจะช่วยหนนุให้ค่าการกลั่นในภูมภิาคเอเชยีปรบัตวัเพิ่มขึ้น

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย	
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นเมื่อ เทยีบกบัปี 2560 ที่ขยายตวั 

ร้อยละ 3.9 จากการส่งออกสนิค้าและบรกิารที่ปรบัตวัดขีึ้น การใช้จ่ายภาคครวัเรอืนที่ขยายตวัในเกณฑ์ด ีการลงทนุทั้งในภาครฐั 

และเอกชนที่มีแนวโน้มมากขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการในพื้นที่ EEC ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ท�าให้เศรษฐกจิไทยโตขึ้นกว่าปีก่อนหน้า       

ส�าหรบัอตัราเงนิเฟ้อทั่วไปในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าจะอยูใ่นระดบัต�่าที่ร้อยละ 1.1 ปรบัเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่

มีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ตามราคาน�้ามันที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 9 เดือนแรก ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้าน

อุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต�่า และยังคงมีปัจจัยลบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ช้ากว่าในอดีต และเพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน ในเดือนธันวาคมธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี จากเดมิร้อยละ 1.50 ต่อปี

ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2562 คาดว่าจะชะลอตวัลงจากปีก่อนหน้า โดยมอีตัราการเตบิโตอยูใ่นช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมปัีจจยัเสี่ยง 

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเงินโลกและหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยฉุดรั้ง อย่างไรก็ตามการ

สร้างความเชื่อมั่นในภาคการทอ่งเที่ยวจากนกัทอ่งเที่ยวจนีเปน็อกีแรงขบัเคลื่อนส�าคญัที่เริ่มฟ้ืนตวั  การส่งออกยงัอยูใ่นเกณฑ์ที่ 

น่าพอใจ แม้จะได้รบัผลกระทบจากมาตรการกดีกนัทางการค้าระหว่างสหรฐัและจนี และจากความเชื่อมั่นผู้บรโิภคที่ปรบัตวัดขีึ้น

ต่อเนื่องจากปีก่อน อกีทั้งการลงทนุภาคเอกชนและภาครฐัที่เริ่มปรบัตวัดขีึ้น ตามโครงการภายใต้แผนพฒันา EEC ช่วยให้การ

ชะลอตวัของเศรษฐกจิไทยเป็นไปอย่างช้าๆ ขณะที่อตัราเงนิเฟ้อทั่วไปในปี 2562 ยงัอยู่ในระดบัต�่าในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 โดยมี

แนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้นอย่างช้าๆ จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1     



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      039

สรุปผลประมาณการ

	 ร้อยละต่อปี	 2560	 2561*	 2562*

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.9 4.2 3.5-4.5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.7 1.1 0.7-1.7

หมายเหต:ุ * เป็นข้อมูลที่คำานวณบนฐานบญัชปีระชาชาตอินกุรมใหม่ ซึ่งสศช.เผยแพร่ทาง www.nesdb.go.th

ที่มา: สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ณ วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561

อย่างไรกต็าม ในการประมาณการเศรษฐกจิไทยยงัคงต้องค�านงึถงึปัจจยัเสี่ยง อาท ิมาตรการกดีกนัทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา 

และจนี  ความเสี่ยงด้านภูมริฐัศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิคูค้่า และ การฟ้ืนตวัและก�าลงัซื้อในภาคการท่องเที่ยวของ

ตลาดนกัท่องเที่ยวจนี ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกจิไทยไม่สามารถเตบิโตได้อย่างที่คาดการณ์ไว้

สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมน�้ามันในประเทศไทย	
ความต้องการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของประเทศในปี 2561 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.09 ล้านลิตร 

ต่อวัน มาอยู่ที่ 121.27 ล้านลิตรต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.61 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ 

ปรบัตวัดขีึ้น จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ การบรกิาร และการใช้จ่ายของภาครฐัที่ต่อเนื่องจากปี 2560 ส่งผลให้ภาคการส่งออก

และภาคบรกิารสามารถขยายตวัได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ความต้องการใช้ของกลุม่น�้ามนัเบนซนิ แก๊สโซฮอล์ และดเีซล 

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 และร้อยละ 1.47 ตามล�าดับ โดยอัตราการขยายตัวส่วนใหญ ่

ยังคงมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.94 ท�าให้สัดส่วนการใช้งานน�้ามันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 96 ของปรมิาณการใช้น�้ามนัเบนซนิทั้งหมด 

ตารางแสดงความต้องการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของประเทศ

	 ประเภทผลิตภัณฑ์	 ปริมาณความต้องการเฉลี่ย	(ล้านลิตรต่อวัน)
	 ปี	2560	 ปี	2561	 อัตราการขยายตัว

 เบนซินปกติ 1.39  1.20  -13.9%

 แก๊สโซฮอล์ 28.83  29.96  +3.9%

กลุ่มเบนซิน 30.22  31.16  +3.1%

กลุ่มดีเซล 63.73  64.67  +1.5%

น�้ามนัอากาศยาน 18.47  19.44  +5.2%

น�้ามนัเตา 5.76  6.01  +4.2%

	 รวม	 118.18		 121.27		 2.6%

ที่มา : กรมธรุกจิพลงังาน
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ทางด้านอุปทานน�้ามันในประเทศ จากก�าลังกลั่นของโรงกลั่นในประเทศจ�านวน 6 แห่งซึ่งประกอบด้วย โรงกลั่นไทยออยล์  

โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นพีทีที โกลบอล เคมิคอล โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นสตาร์ และโรงกลั่นบางจาก ในปี 2561 มีปริมาณ

การกลั่นเฉลี่ยอยู่ระดบั 1,130 พนับาร์เรลต่อวนั เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.20  โดยคาดว่าปรมิาณการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่น

น�้ามันในประเทศปี 2562 จะปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก IRPC มีก�าลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้นหลังจากด�าเนินการโครงการ 

Polypropylene Expansion Project (PPE) ขนาด 150 KT ต่อปี และ Polypropylene Compound and Specialties Project (PPC) ขนาด 

140 KT ต่อปี

ตารางแสดงปริมาณการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นน�้ามันในประเทศ

	 โรงกลั่น	 ปริมาณการกลั่น	(พันบาร์เรลต่อวัน)
	 ปี	2560	 ปี	2561	 อัตราการขยายตัว

ไทยออยล์ 306 304 -0.49%

ไออาร์พีซี 181 207 14.62%

เอสโซ่ 140 144 3.22%

สตาร์ ปิโตรเลียม 166 176 6.02%

พีทีที โกลบอล เคมิคอล 191 196 2.24%

บางจาก 111 102 -7.76%

	 รวม	 1,095	 1,130	 3.20%

ที่มา: ข้อมูลตามกรมธรุกจิพลงังาน ม.ค.-พ.ย. 2561 และบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากดั (มหาชน)

ในปี 2561 ราคาน�้ามนัดบิในตลาดโลกเฉลี่ยปรบัตวัสงูขึ้นจากปีก่อน โดยยงัคงมคีวามผนัผวนสงู จากแนวโน้มปรบัตวัขึ้นในช่วง 3 

ไตรมาสแรก และปรบัตวัลงอย่างรนุแรงในช่วงไตรมาสที่ 4 ท�าให้ผูค้้าน�้ามนัไมส่ามารถปรบัราคาน�้ามนัได้ทนัตามต้นทนุในชว่งที่ 

ราคาปรับสูงขึ้น ประกอบกับภาครัฐขอความร่วมมือบริษัทน�้ามันตรึงราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภค  

ส่งผลกระทบต่อค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามันที่ปรับลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ราคาน�้ามันดิบเริ่ม 

ปรับตัวลง ท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามันเริ่มกลับมาอยู่ในระดับเหมาะสมกับต้นทุนมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าค่าการตลาดรวม  

ในปี 2562 จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2561  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนจากต้นทุนราคาน�้ามันในตลาดโลก  

จากปัจจยัต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี การปรบัเพิ่มขึ้นของอตัรา

ดอกเบี้ย การแยกตวัออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร รวมถงึนโยบายการตรงึราคาน�้ามนัของภาครฐั

จ�านวนสถานบีรกิารน�้ามนัเชื้อเพลงิรวมทั้งประเทศ (ณ 30 กนัยายน 2561) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มจี�านวนสถานี

บรกิารน�้ามนัเชื้อเพลงิเพิ่มขึ้น 520 แห่ง เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อน รวมเป็น 28,219 แห่งทั่วประเทศ หรอืเพิ่มขึ้นถงึร้อยละ 3.4 

จากปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของสถานบีรกิารจ�าหน่ายแก๊สโซฮอล์ E20 และ แก๊สโซฮอล์ E85 นั้น ในปี 2561 (ณ 30 พฤศจกิายน 2561) 

มจี�านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 557 แห่ง และ 180 แห่ง ตามล�าดบั ท�าให้มจี�านวนสถานบีรกิารจ�าหน่ายแก๊สโซฮอล์ E20 

และแก๊สโซฮอล์ E85 รวม 4,085 แห่ง และ 1,258 แห่งตามล�าดบั โดยมปีัจจยัมาจากการขยายตวัของจ�านวนรถยนต์ที่สามารถ

ใช้น�้ามนัแก๊สโซฮอล์ในสดัส่วนสูง เช่น E20 และ E85 ออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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จ�านวนสถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงรวม	ปี	2561

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 Q3 2561

24,213 25,345 26,226 27,300
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ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน  

www.doeb.go.th/2017/#/article/statistic 

(หน่วย : แห่ง)

คาดการณ์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมน�้ามันในประเทศไทยในปี 2562 ยังคงมีการแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน  

โดยหลายบริษัทได้มีการเพิ่มจ�านวนสถานีบริการน�้ามันรองรับปริมาณผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานี

บริการน�้ามันให้ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาการบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการ 

ผสมผสานธุรกิจ Non-oil เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  

บริษัทผู้ค้าปลีกน�้ามันในประเทศไทยหลายรายมีนโยบายขยายธุรกิจสถานีบริการสู่ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการ 

ใช้น�้ามนัสูงขึ้นในอนาคต 



042     รายงานประจำาปี 2561

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 1,376,923,157 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่า 

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 

ผู้ถือหุ้น

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	 จ�านวนหุ้น	 %	ของจ�านวน
	 (ณ	7	กันยายน	2561)	 	 หุ้นทั้งหมด

  1. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง   201,873,600 14.66

  2. ส�านักงานประกันสังคม  199,128,697 14.46

  3. กระทรวงการคลัง  137,442,767 9.98

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  120,439,428 8.75

  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,642,198 2.44

  6. STATE STREET EUROPE LIMITED  31,304,143 2.27

  7. AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P   30,000,069 2.18

  8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  23,056,200 1.67

  9. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล   22,045,400 1.60

  10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC  17,313,500  1.26

	 	 	 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	 816,246,002	 59.28

	 	 	 รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด	 1,376,923,157	 100.00	

ผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 จ�านวนหุ้น	 %	ของจ�านวน
	 (ณ	7	กันยายน	2561)	 	 หุ้นทั้งหมด

  1. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 18,743,578 1.36

  2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED  16,931,700 1.23

  3. STATE STREET EUROPE LIMITED  14,549,875 1.06

  4. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 8,565,400 0.62

  5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 7,947,100 0.58

	 	 	 รวม	 66,737,653	 4.85

ที่มา: http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=BCP-R
หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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การออกหลักทรัพย์อื่น
•	หุ้นกู้

 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท  

ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 25,000  

ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

	 หุ้นกู้	 มูลค่า	 อัตราดอกเบี้ย	 อายุหุ้นกู้	 วันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
	 	 (ล้านบาท)		 (ร้อยละต่อปี)	 (ปี)

 BCP194B 2,000 4.35 5  11 เมษายน 2562
 BCP194A 2,000 4.92 7  30 เมษายน 2562
 BCP208A 3,000 2.13 2 10 สิงหาคม 2563
 BCP214A 2,500 4.81 7  11 เมษายน 2564
 BCP224A 1,000 5.35 10  30 เมษายน 2565
 BCP238A 400 2.96 5 10 สิงหาคม 2566
 BCP244A 3,500 5.18 10  11 เมษายน 2567
 BCP258A 600 3.42 7 10 สิงหาคม 2568
 BCP273A 2,000 4.72 12  3 มีนาคม 2570
 BCP28DA 7,000 4.04 10 20 ธันวาคม 2571
 BCP303A 1,000 5.05 15  3 มีนาคม 2573

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
•		บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ หลังจากการหักทุนส�ารองต่างๆ 

ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ 

และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจ�าเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ  

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	 ปี	 2556	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561	
      (ปรับปรุงใหม่) (ครึ่งปีแรก)

 ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.38 0.52 3.01 3.47 4.07 1.56

 เงินปันผลประจ�าปี (บาท/หุ้น) 1.35 1.00 2.00 1.80 2.15 0.85

 อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 40 192 66 52 53 54
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•		บริษัทย่อย	(เฉพาะที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล)

	 	•	บริษัท	บีซีพีจี	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หลงัจากหกัทนุส�ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ โดยมตขิองคณะกรรมการบรษิทั

ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ในการประชุมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุน 

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในแต่ละปี ตามความจ�าเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร

 

	 •			บริษัท	บีบีจีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

หลังจากการหักทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 

กระแสเงนิสดหลงัจากหกัขอ้ผูกพนัของบรษิทัยอ่ย แผนการลงทนุในแตล่ะปตีามความจ�าเปน็เหมาะสม และขอ้พจิารณา

อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัทย่อยเห็นสมควร 

 

 •   บริษัท	บางจากกรีนเนท	จ�ากัด

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจ�าปี ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรายวันส�าหรับ 

เงินฝากประจ�าระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น  

บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ช�าระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศ

จา่ยเงนิปนัผลดงักลา่ว โดยใหจ้า่ยตามก�าหนดเวลาทีป่ระชมุใหญผู่ถ้อืหุน้ก�าหนด ถา้ในรอบปบีญัชใีดก�าไรของบรษิทัฯ 

ที่ได้รับมีจ�านวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลส�าหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจ�านวนตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายเงินปันผล

จากก�าไรทั้งหมดเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนของ

เงินปันผลส�าหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป ส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบ

บัญชีมีก�าไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับ

ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้งๆ ไป
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โครงสร้างการจัดการ 

หมายเหตุ	: คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจ

สอบภายใน (The Chief Audit Executive) รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ประโยชนข์องบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ซึง่มโีครงสรา้งการจดัการทีช่ดัเจน ถว่งดลุ 

และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์

ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
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1.	คณะกรรมการบริษัท จ�านวน 15 คน (ณ 31 ธันวาคม 2561) ดังนี้

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 1. นายพิชัย ชุณหวชิร - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 24 เมษายน 2555
    (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

 2. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ - รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 8 เมษายน 2553
  - ประธานคณะกรรมการสรรหา
   และก�าหนดค่าตอบแทน
  - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ - กรรมการอิสระ  30 ตุลาคม 2555
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
   และก�าหนดค่าตอบแทน
 4. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา - กรรมการอิสระ  5 เมษายน 2559
  - ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี - กรรมการอิสระ  26 พฤษภาคม 2558
  - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา - กรรมการอิสระ  9 เมษายน 2557
  - กรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 7. พล.ท. ธรรมนูญ วิถี - กรรมการอิสระ  28 กุมภาพันธ์ 2561
  - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทน พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์

 8. นางปริศนา ประหารข้าศึก - กรรมการอิสระ  5 เมษายน 2559
  - กรรมการตรวจสอบ 
 9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส - กรรมการอิสระ  26 มกราคม 2560
  - กรรมการบรรษัทภิบาล
 10. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ - กรรมการอิสระ 7 มิถุนายน 2561
  - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร แทน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

 11. นายจรินทร์ จักกะพาก - กรรมการ (ผู้แทนส�านักงานประกันสังคม) 12 ตุลาคม 2560
  - กรรมการบรรษัทภิบาล
 12. นายประสงค์ พูนธเนศ - กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 24 เมษายน 2555
  - ประธานคณะกรรมการบริหาร
   ความเสี่ยงทั้งองค์กร
 13. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล - กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 25 เมษายน 2561
  - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร แทน นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

 14. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ - กรรมการ  5 เมษายน 2559
  - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
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	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 30 ตุลาคม 2555
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
   บรรษัทภิบาล 
  - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
   บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

  - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี	2561

 1. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ - กรรมการอิสระ 26 กันยายน 2557

  - กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ลาออก 26 ก.พ.61)

 2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ - กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 8 เมษายน 2558

  - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (ครบวาระ 25 เม.ย.61)

 3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ - กรรมการอิสระ  23 พฤศจิกายน 2558

  - กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 31 พ.ค.61)

ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ 

โควาวิสารัช และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ หรือ นายสุเทพ 

วงศ์วรเศรษฐ หรือ พลต�ารวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา หรือ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี หรือ นางปริศนา ประหารข้าศึก หรือ  

พลโท ธรรมนูญ วิถี รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการ

จดัท�าตารางความรูค้วามช�านาญ (Board Skills Matrix) และมคีวามหลากหลายของในดา้นประวตักิารศกึษา ประสบการณ ์

โดยไม่ได้จ�ากัดความแตกต่างอื่นใด รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ”

• กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน 15 คน 

ซึ่งเป็นผู้หญิงจ�านวน 1 คน

• กรรมการอิสระจ�านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระจ�านวน 10 คน เกินกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่

ด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน



  1. นายพิชัย ชุณหวชิร X X X X X X  X X X

 2. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ X X X   X X X X X  

 3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ X X X X X X    X

 4. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา      X X X X X 

 5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี      X X X X X

 6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา X X X   X   X X 

 7. พล.ท. ธรรมนูญ วิถี      X X X X X

 8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ     X X X X  X X X

 9. นางปริศนา ประหารข้าศึก X  X  X X  X  X 

 10. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส      X X X  X

 11. นายจรินทร์ จักกะพาก      X  X X X 

 12. นายประสงค์ พูนธเนศ X X X  X X X X  X

 13. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล  X  X X X  X  X

 14. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ X X X   X    X

 15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช X X X X X X  X X X

																	รวม	 8	 8	 9	 5	 7	 15	 6	 12	 9	 15
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ตารางความรู้ความช�านาญ	

กรรมการอิสระ
เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  โดยสามารถถ่วง

ดลุอ�านาจการตดัสนิใจของกรรมการทัง้คณะ รวมถงึมจีติส�านกึในการปฏบิตัหินา้ทีต่ัง้มัน่บนความถกูตอ้งและสามารถแสดงความ

เห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดนิยามและคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (หมวดที่ 3.1) ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ในเรือ่งการถอืหุน้ไมเ่กนิ 0.5% (ตาม

กฎหมายก�าหนดร้อยละ 1%) ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งและพ้นต�าแหน่งของกรรมการ
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและ

สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการเทา่จ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเทา่กนัเกนิจ�านวนกรรมการทีพ่งึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ปน็ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีง

เป็นเสียงชี้ขาด
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ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน
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2. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ  

ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหนง่นานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากต�าแหนง่ กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด�ารง

ต�าแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 •  ตาย

 •  ลาออก 

 •  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์

 •  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

 •  ศาลมีค�าสั่งให้ออก

4. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัเขา้เปน็กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการ

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ�านวนกรรมการที่ยัง

เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

นโยบายการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนัน้ บรษิทัฯ จะใหค้วามส�าคญักบับคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์มปีระวตักิารท�างานทีด่ ีและ

มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง 

เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ 

คณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดท�าตารางความรู้ความช�านาญ (Board Skills Matrix) เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ

โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายความหลากหลายของกรรมการ
การสรรหากรรมการจะค�านงึถงึประโยชนข์องความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทัในดา้นตา่งๆ ซึง่รวมถงึประวตักิารศกึษา 

ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ โดยไม่ได้จ�ากัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

วิธีการสรรหากรรมการ
1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจ�าเป็นเชิง 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ

3. พจิารณาก�าหนด ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องกรรมการทีจ่ะสรรหาใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายและกลยทุธข์อง 

บริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skills Matrix
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4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ด�าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director 

Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อ 

ผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นชอบ

6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใด 

มีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการ 

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระ

การด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน	3	วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก  

ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นด�ารงต�าแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุผลถึงความจ�าเป็น 

ดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)

2.  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

2.1  คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้�าทีต่อ้งก�ากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิาร

จัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

 (1)  การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 (2)  การก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

 เป้าหมาย

 (3)  การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน

2.2  ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก�ากับดูแลกิจการให้น�าไปสู่ผล (governance outcome) 

อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (1) สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค�านงึถงึผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance  

 with long-term perspective)

 (2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and  

 responsible business)

 (3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)

 (4)  สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

2.3  คณะกรรมการมหีนา้ทีด่แูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 

และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น
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2.4  คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก�าหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable 

Value Creation)

3.1  คณะกรรมการควรก�าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ังกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

3.2  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ 

/หรอืประจ�าปขีองกจิการสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกจิการโดยมกีารน�านวตักรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

4.  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

4.1  คณะกรรมการควรรบัผดิชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาดองคป์ระกอบ สดัสว่น

กรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

4.2  คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเปน็ประธานกรรมการ และดแูลใหม้ัน่ใจวา่ องคป์ระกอบและการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

4.3  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้ 

คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้

4.4  ในการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้อนมุตั ิคณะกรรมการควรพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทน

มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น

และระยะยาว

4.5  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

4.6  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ

กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ 

กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

4.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

4.8  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน 

ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่�าเสมอ

4.9  คณะกรรมการควรดแูลใหม้ัน่ใจวา่การด�าเนนิงานของคณะกรรมการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่

จ�าเปน็ และมเีลขานกุารบรษิทั (Company Secretary) ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณท์ีจ่�าเปน็และเหมาะสม ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

5.  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

5.1  คณะกรรมการควรด�าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มี 

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

5.2  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

5.3  คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนินงาน

ของกิจการ
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5.4  คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจ

ที่เหมาะสม

6.  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

6.1  คณะกรรมการควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง 

คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

สะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

6.3  คณะกรรมการควรดแูลใหฝ้า่ยจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล โดยค�านงึ

ถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพือ่ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัได้

อย่างยั่งยืน

6.4  คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการด�าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

7.  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and  

Internal Control)

7.1  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

7.2  คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

7.3  คณะกรรมการควรตดิตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหวา่งบรษิทักบัฝา่ยจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท 

และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

7.4  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารใน

ทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

7.5  คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

8. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

8.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ 

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

8.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

8.3  ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า กิจการ 

มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

8.4  คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

8.5  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท�าหน้าที่ในการ

ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

8.6  คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
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9.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

9.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

9.2  คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารด�าเนนิการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ และ

เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

9.3  คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน

10.  เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึง 

งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 

อย่างน้อย 3 วัน

11.  รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ

บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ รวมถงึนติบิคุคลซึง่บคุคลขา้งตน้เปน็ผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

นิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณี 

ดังต่อไปนี้                                                                                               

•  ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•   ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

12.  กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 2 บริษัท 

โดยไม่กระทบการด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมการ (ณ วันที่แก้ไขนโยบายฯ 19 ส.ค.59) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท บางจากฯ ได้ไม่จ�ากัด

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	ซึ่งเป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

• ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

• ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี

มาตรการที่ดูแลให้เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

• จดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรือ่งและมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาส�าคญักนัอยา่งรอบคอบ

โดยทั่วกัน 

• ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น�าสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการแต่

จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจ�าวัน

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติ	ในเรื่องต่างๆ รวมถึง

• วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยาว 

• แผนงานและงบประมาณประจ�าปี 

• การลงทุน ด�าเนินโครงการต่างๆ ท�าสัญญาที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

• การปรับโครงสร้างการบริหาร 
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• นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

• การก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

• การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

• การก�าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

• การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลบริษัทดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตามความจ�าเป็น โดยมีก�าหนดการประชุม	

(ทกุวนัพฤหสับดทีี	่3	ของเดอืน)	และวาระการประชมุลว่งหนา้ตลอดทัง้ป	ีซึง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มเอกสาร

การประชุมที่จะส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนการประชุม

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ช่วงเริ่มต้น

กอ่นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อภปิรายปญัหาตา่งๆ เกีย่วกบัการจดัการหรอืการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ 

และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเพื่อให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการเกี่ยวกับประเด็น

อภิปรายดังกล่าว  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด และในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

• กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (กรณีมีการประชุม 

16 ครั้ง/ปี ไม่ควรน้อยกว่า 12 ครั้ง)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมจ�านวน 12 ครั้ง (วาระพิเศษ 3 ครั้ง) โดยมีการประชุมระหว่างกันของกรรมการ

อสิระในเดอืนพฤษภาคมและตลุาคม และการประชมุระหวา่งกนัของกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารในเดอืนเมษายนและพฤศจกิายน 

รวมถึงการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจ�าปีร่วมกับฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และก�าหนด 

เป้าหมายองค์กรทุก 5 ปี ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ ตามเดิม

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ 

รับทราบลักษณะและแนวทางการด�าเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จ�าเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในปี 2561 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้

1. พลโท ธรรมนูญ วิถี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

2. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

3. ดร. ปรเมธี  วิมลศิริ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
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การพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ

กรรมการบรษิทัในการบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็ไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยการสมคัรสมาชกิสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ใหก้รรมการทกุทา่น เพือ่ประโยชนใ์นการรบัรูข้า่วสารและเพิม่เตมิความรู ้ซึง่ในป ี2561 

มีกรรมการเข้าอบรมต่างๆ ดังนี้ 

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก รุ่นที่ 2 เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลกปัจจุบัน กฎเกณฑ์กติกา

ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อ

สังคม ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 9 ตุลาคม 2561 ให้แก่นางปริศนา ประหารข้าศึก

• การบรรยายเกีย่วกบักลยทุธแ์ละการวางแผนธรุกจิ โดยวทิยากรจาก McKinsey ในการประชมุสมัมนายทุธศาสตรอ์งคก์ร

ประจ�าปี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

• การศึกษาดูงานธุรกิจด้านพลังงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ธุรกิจใหม่ในอนาคต ณ ประเทศโมร็อกโก-โปรตุเกส ระหว่างวันที่ 5-16 ตุลาคม 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ปจัจบุนัมกีรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รบัการอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องกรรมการในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

จ�านวน 2 คน และ Director Certification Program (DCP) จ�านวน 11 คน จัดโดย IOD รายละเอียดประวัติการอบรมปรากฏใน

หัวข้อคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีวาระการ 

ด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี รายละเอียดกฎบัตรคณะอนุกรรมการปรากฏในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ

1.	คณะกรรมการตรวจสอบ	(AC:	Audit	Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  

1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ 

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

	 	 รายชื่อ		 ต�าแหน่ง

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

2. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ กรรมการอิสระ มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และจบการศึกษาด้านบัญชี

3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการ กรรมการอิสระ

4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการ

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยกฎหมายอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส�าคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ

6. มอี�านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตข้อบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี�านาจ

ในการว่าจ้างหรือน�าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

7. จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน และ

เสนอถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 

9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และ

เกื้อกูลกัน และลดความซ้�าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน

10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ  งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราก�าลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน  

(The Chief Audit Executive) รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยง

13. ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท�าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่ง

มีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ได้แก่ 

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

• การฝา่ฝนืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้นี ้มสีทิธเิลกิสญัญาจา้งผูส้อบบญัชภีายนอกได ้หากผูส้อบบญัชภีายนอกไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที ่หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหินา้ที ่

หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
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2.	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	(NRC:	Nomination	and	Remuneration	Committee)
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ทัง้นี ้ตอ้งมกีรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน เปน็ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถหรอืความเชีย่วชาญในดา้นการบรหิารงานบคุคล และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

	 	 รายชื่อ		 	 ต�าแหน่ง

1. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี  กรรมการ กรรมการอิสระ

3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา  กรรมการ กรรมการอิสระ

4. พล.ท. ธรรมนูญ วิถี  กรรมการ กรรมการอิสระ

5. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ  กรรมการและเลขานุการ กรรมการอิสระ 

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ 

2. ด�าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 

ผู้จัดการใหญ่ 

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ทบทวนและสรปุผลการจดัท�าแผนการสบืทอดงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ปน็ประจ�าทกุปี

และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร	 (ERMC:	Enterprise-wide	Risk	Management	 
Committee)
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ท้ังน้ี ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ 

ความช�านาญดา้นการบรหิารความเสีย่ง และบคุคลภายนอกสามารถเขา้รว่มเปน็กรรมการได ้หากมคีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่�าหนด

	 	 รายชื่อ		 	 ต�าแหน่ง

1. นายประสงค์ พูนธเนศ  ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

2. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์  กรรมการ กรรมการอิสระ

3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ  กรรมการ กรรมการอิสระ

4. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

5. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล  กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

6. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	(CGC:	Corporate	Governance	Committee)
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้ตอ้งมกีรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีพ่งึปฏบิตักินัตามมาตรฐานสากลตา่งๆ และประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลตอ้งเปน็

กรรมการอิสระ

	 	 รายชื่อ		 	 ต�าแหน่ง

1. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  กรรมการ กรรมการอิสระ

3. นายจรินทร์ จักกะพาก  กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
1.  เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.  ทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

4.  มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท	

 

รายชื่อ

	 จ�านวนการเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนการประชุมทั้งหมด	 

หมายเหตุ
	 	 (ครั้ง)	
	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะอนุกรรมการ

	 ประชุม	 สัมมนา	 รวม	 AC	 NRC	 ERMC	 CGC
 ปกติ		 พิเศษ

 1. นายพิชัย ชุณหวชิร 1/ 12/12 3/3 1/1 16/16 - - - - 

 2. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ 12/12 3/3 1/1 16/16 - 7/7 5/6 -

 3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 12/12 3/3 1/1 16/16 12/12 7/7 - - 

 4. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 11/12 3/3 0/1 14/16 - - - 2/2

 5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี 12/12 3/3 1/1 16/16 - 7/7 - -

 6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา 12/12 3/3 1/1 16/16 11/12 7/7 - -

 7. พล.ท. ธรรมนูญ วิถี 2/ 9/10 1/2 0/1 10/13 - 3/5 - - รับต�าแหน่ง 28 ก.พ.61

 8. นางปริศนา ประหารข้าศึก 12/12 2/3 1/1 15/16 12/12 - - -

 9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 12/12 3/3 1/1 16/16 - - - 2/2

10. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ 3/ 7/7 0/1 0/1 7/9 - - 2/3 - รับต�าแหน่ง 7 มิ.ย.61

11. นายจรินทร์ จักกะพาก 11/12 0/3 0/1 11/16 - - - 1/2

12. นายประสงค์ พูนธเนศ 12/12 2/3 1/1 15/16 - - 6/6 -

13. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล 4/ 8/8 2/2 1/1 11/11 - - 4/4 - รับต�าแหน่ง 25 เม.ย.61

14. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ 11/12 2/3 1/1 14/16 - - 5/6 -

15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 12/12 3/3 1/1 16/16 - - 6/6 2/2

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี	2561

 1. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1/1 1/1 - 2/2 - 0/1 - - ลาออก 26 ก.พ.61

 2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 4/4 1/1 - 5/5 - - 2/2 - ครบวาระ 25 เม.ย.61

 3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 5/5 0/1 - 5/6 4/5 - - - ลาออก 31 พ.ค.61

หมายเหตุ: 

 1/ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

 2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561

 3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561

 4/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัท

จะเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมนิและรวบรวมรายงานสรปุผลต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื่อร่วมกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรงุ

แก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ  

75 = ดมีาก  มากกว่าร้อยละ 65 = ด ี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้  ต�่ากว่า/เท่ากบัร้อยละ 50 = ควรปรบัปรงุ สรปุผลการ

ประเมนิ ดงันี้

1)		กรรมการรายบุคคล	
• โดยตนเอง มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการ

พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.8 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

• แบบไขวโ้ดยกลุม่ (กรรมการ 3 - 4 คนซึง่ไมเ่ปดิเผยชือ่จะประเมนิกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มหีวัขอ้ทีใ่ชใ้นการประเมนิ ไดแ้ก ่

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.8 อยู่ใน

เกณฑ์ดีเยี่ยม

2)	คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ  

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.5 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3)	คณะอนุกรรมการ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.7 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.9 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ค่าตอบแทนกรรมการ	
1) คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัคา่ตอบแทนจ�านวน 3 สว่นคอื คา่ตอบแทนประจ�าเปน็รายเดอืน เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ทีม่าประชมุ 

และเงนิโบนสั โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วก�าหนดใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัทีป่ฏบิตักินัในอตุสาหกรรม และมลีกัษณะ

ที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน

2) กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้�าหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้เปน็พเิศษ (เชน่ เปน็อนกุรรมการ) จะไดร้บัคา่ตอบแทน

เพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่ง 

รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน 

บริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ

เทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  

โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและ

ทิศทางธุรกิจที่บริษัทก�าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีดังนี้

1)	ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

	 	 ค่าตอบแทน	 เบี้ยประชุม	
	 คณะกรรมการ	 รายเดือน	 (บาท/ครั้ง/คน)
	 	 (บาท/คน)	 (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

 คณะกรรมการบริษัท   30,000 30,000

 คณะกรรมการชุดย่อย 

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 15,000

  2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน - 15,000

  3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - 15,000

  4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - 15,000

  5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย - 15,000

     คณะกรรมการบริษัทตามความจ�าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

ท้ังน้ี ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการ

ในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2)	โบนัส

ร้อยละ 0.75 ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้ค�านวณจ่ายตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 

โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตรา 

ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามล�าดับ

3)	ค่าตอบแทนอื่น 

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม	

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจ�านวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ
1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

 • รถเพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ส�าหรับประธานกรรมการ 

 • คนขับรถเพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ส�าหรับรองประธานกรรมการ

 • บัตรเครดิตเพ่ือใช้ในกิจการของบริษัทฯ ตามจริง ส�าหรับประธานกรรมการ โดยมีวงเงินเครดิต (Credit limit) 500,000 บาท

 • บตัรเตมิน�้ามนัรถเพื่อใช้ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามจรงิส�าหรบักรรมการทกุท่าน แต่ไม่เกนิ 400 ลติร/คน/เดอืน

2) อื่นๆ

 • การตรวจสุขภาพประจ�าปี 

 • การประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล	ปี	2561	

 รายชื่อ	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	(บาท)
	 BOARD	 AC	 NRC	 ERMC	 CGC	 โบนัส	 รวมสุทธิ

 1. นายพิชัย ชุณหวชิร  1,050,000 - - - - 3,522,610.58 4,572,610.58

 2. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์  978,750 - 131,250 75,000 - 3,170,349.52 4,355,349.52

 3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 870,000 375,000 105,000 - - 2,818,088.46 4,168,088.46

 4. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  780,000 - - - 37,500 2,818,088.46 3,635,588.46

 5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี  870,000 - 105,000 - - 2,818,088.46 3,793,088.46

 6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา  840,000 285,000 105,000 - - 2,818,088.46 4,048,088.46

 7. พล.ท. ธรรมนูญ วิถี 1/ 601,071 - 45,000 - -  -    646,071.00

 8. นางปริศนา ประหารข้าศึก  840,000 300,000 - - - 2,818,088.46 3,958,088.46

 9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 840,000 - - - 30,000 2,625,068.70    3,495,068.70

 10. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ 2/ 444,000 - - 30,000 - -    474,000.00

 11. นายจรินทร์ จักกะพาก 3/ 690,000 - - - 15,000 625,384.01    1,330,384.01

 12. นายประสงค์ พูนธเนศ  840,000 - - 112,500 - 2,818,088.46 3,770,588.46

 13. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล 4/ 605,000 - - 60,000 -  -    665,000.00

 14. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  810,000 - - 75,000 - 2,818,088.46 3,703,088.46

 15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 870,000 - - 90,000 30,000 2,818,088.46 3,808,088.46

	 	 รวม	 11,928,821	 960,000	 491,250	 442,500	 112,500	 32,488,120.49	46,423,191.49

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี	2561
 1. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 5/ 116,786 - - - - 2,818,088.46 2,934,874.46

 2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 6/ 265,000 - - 30,000 - 2,818,088.46 3,113,088.46

 3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 7/ 299,032 109,677 - - - 2,818,088.46 3,226,797.46

	 	 รวม	 680,818	 109,677	 -	 30,000	 -	 8,454,265.38	 9,274,760.38

หมายเหตุ:	

  1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561

  2/  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561

  3/  ได้โอนเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานประกันสังคม

  4/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561

  5/  ลาออกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561

  6/ ครบวาระเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561

  7/  ลาออกเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561
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โบนัสกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560 (สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2560 ซึ่งจ่ายในปี 2561) 

 รายชื่อ โบนัส (บาท) หมายเหตุ

 1. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 217,147.25 ลาออกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
 2. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ 1/ 2,177,262.87 ลาออกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 รวม	 2,394,410.12

หมายเหตุ:  1/ ได้โอนเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานประกันสังคม

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และปี 2561 

 ค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561
  จำานวนราย จำานวนเงิน (บาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (บาท)

 รายเดือนและเบี้ยประชุม 15 15,852,339.00 15 14,755,566.00
 โบนัส  15 36,836,034.73 15 43,336,795.99
	 	 รวม	 	 52,688,373.73	 	 58,092,361.99

หมายเหตุ:  โบนัสสำาหรับผลประกอบการปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ให้จ่ายร้อยละ 0.75  ของ
กำาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำานวณจ่ายตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง โดยประธานกรรมการ
บริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำาดับ

ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ในรอบปี 2561

   ค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในปี 2561 (บาท)

 บริษัท รายชื่อ ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม โบนัส ค่าตอบแทน ESOP รวมสุทธิ
   รายเดือน   คณะ (Capital
      อนุกรรมการ Gain)

 BCPG นายพิชัย ชุณหวชิร 450,000.00  412,500.00  1,874,520.00 - 1,931,250.00 4,668,270.00
  นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช* 320,625.00  303,750.00  1,687,069.00 187,500.00 1,738,130.00 4,237,074.00
 BBGI  นายพิชัย ชุณหวชิร 450,000.00 200,000.00 - - - 650,000.00
  นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ 360,000.00 200,000.00 - 90,000.00 - 650,000.00
  นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 360,000.00 200,000.00 - 57,000.00 - 617,000.00
 NIDO นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 58,324.47  - - - - 1,399,787.28
   ดอลลาร์
   ออสเตรเลีย 
   (รายปี)

หมายเหตุ : - BCPG  หมายถึง  บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)
 - BBGI  หมายถึง  บริษัท บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน)
 - NIDO  หมายถึง  Nido Petroleum Pty Ltd
 - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 24 บาท
 *  นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท BCPG ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน  
  คณะกรรมการการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559
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2.	ผู้บริหาร	
คณะกรรมการบรษิทัมกีารแบง่แยกบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจัดการอยา่งชดัเจน	

โดยก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการด�าเนินกิจการและบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ	

ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	เป้าหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบบริษัทฯ รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากการด�าเนินงานตามมติและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญต่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบันมีผู้บริหารจ�านวน 17 คน ซึ่งผู้บริหารล�าดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารตาม

นิยามของ ก.ล.ต. (ณ 31 ธันวาคม 2561) ดังนี้

	 รายชื่อ		 	 ต�าแหน่ง

1. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน)

3. นายสมชัย เตชะวณิช   ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

4. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

5. นายบัณฑิต สะเพียรชัย  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)

6. นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

7. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความ  

 ยั่งยืนองค์กร

8. นายเฉลิมชัย  อุดมเรณู   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น

9. นายพิชิต วงศ์รุจิราวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. นายธนชิต มกรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน)  

11. นายโชคชยั อศัวรงัสฤษฎ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธรุกจิการตลาดและคลงัน�้ามนั

12. นายวบิูลย์ วงสกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปฏบิตัหิน้าที่ที่บรษิทั บางจาก รเีทล จ�ากดั

13. นายปฏวิตั ิทวิะศะศธิร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการผลติ 

14. นางสาวเรวดี  พรพัฒน์กุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)

15. นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและก�ากับองค์กร

  และเลขานุการบริษัท

16. นายไมเคิล วิลเลียม ฟิสเชอร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรธรรมชาติ

17. นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ

แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบรษิทัไดก้�าหนดนโยบายการสรรหาต�าแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ/่ผูจ้ดัการใหญว่า่ 

หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในต�าแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของ

การก�าหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดย 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      065

นอกจากนี ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการคดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ/่ผูจ้ดัการ

ใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร”  

ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วาง

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ  

มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัคร

เข้ารับการคัดเลือกในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

ขั้นตอน
1.  ก�าหนดต�าแหน่งบริหารที่ต้องจัดท�าแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน

2.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน พจิารณาก�าหนดความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์(Competency) พรอ้ม

ระดับที่ต้องการของแต่ละต�าแหน่งงาน

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก�าหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอด

งานของแต่ละต�าแหน่งงาน

4.  มอบหมายประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารท่ี

มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ท่ีต้องการ เพ่ือจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

5.  มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร ท�าหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของ 

ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย

6.  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญจ่ดัใหม้กีารหมนุเวยีนหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัิ

เข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความ

เข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

7.  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่รายงานผลการปฏบิตังิานและผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคล

ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ

8.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท�าแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละรองกรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ปน็ประจ�าทกุป ีและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัทราบ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนด�าเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลอื่นตาม

แนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธาน 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ ่ซึง่รวมถงึการมคีณุสมบตักิรรมการครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั ทกัษะ

และประสบการณ์ที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีมติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่

วันท่ี 1 มกราคม 2558 เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้การลงทุนธุรกิจใหม่ในต่างประเทศและมีความรู้ทางการเงินเป็นอย่างดี 

ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางธรุกจิของบรษิทัฯ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่12/2561 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการต่อสัญญาจ้าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกวาระหนึ่งโดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  

ถึง 31 ธันวาคม 2565 



066     รายงานประจำาปี 2561

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) ซึ่งรวมถึงผลด�าเนินงานของบริษัทฯ แนว
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
การพัฒนาผู้บริหาร และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องน�าเสนอ
ผลการด�าเนนิงานในดา้นตา่งๆ เชน่ แนวทางการบรหิารจดัการธรุกจิดา้นธรุกจิโรงกลัน่ ธรุกจิการตลาด ธรุกจิใหม ่และการพฒันา
องคก์ร พรอ้มทัง้ชีแ้จงผลการบรหิารจดัการในปจัจบุนัทัง้ในแงข่องผลส�าเรจ็และอปุสรรค รวมถงึความสามารถในการขยายโอกาส
และการแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ เป็นต้น 
ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จดัการใหญแ่ละน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและอนมุตัต่ิอไป โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารสูงสุด นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะกรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1) ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้นคือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program 
(EJIP) เปน็ตน้ อนัเปน็การสรา้งแรงจงูใจในการท�างานเพือ่บรรลเุปา้หมายขององคก์ร ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วไดม้กีารก�าหนด
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัทีป่ฏบิตักินัในอตุสาหกรรม โดยมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกั Balanced Scorecard 
ซึ่งผู้บริหารจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน

2) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการ 
ผูแ้ทนในบรษิทัรว่มทนุของบรษิทัฯ ในสว่นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้�าหนา้ที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ทั้งนี้ 
โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3) คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีายงานเกีย่วกบัคา่ตอบแทนผูบ้รหิารซึง่รวมถงึการเปดิเผยคา่ตอบแทนทีผู่บ้รหิารไดร้บัในกรณี
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

ค่าตอบแทนผู้บริหารตามค�านิยาม	ก.ล.ต.	(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่		และรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่)	

 ค่าตอบแทน	 ปี	2560	 ปี	2561
	 	 จ�านวนราย	 จ�านวนเงิน	(บาท)	 จ�านวนราย	 จ�านวนเงิน	(บาท)

 เงินเดือน  8 54,032,508 8 57,797,017 

 โบนัสและเงินบ�าเหน็จ 8 41,185,847 8 35,037,965

 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 8 4,983,264 8 5,443,224

	 														รวม	 8	 100,201,619	 8	 98,278,206

3.	กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูพ้จิารณาแตง่ตัง้บคุคลเปน็กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัรว่มทนุตามหลกัเกณฑ์
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน โดยก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณา 
คดัเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑฯ์ เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแตง่ตัง้ ทัง้นี ้กรณมีกีารเปลีย่นแปลง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป ซึ่งปัจจุบันมี
กรรมการและผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุนและอื่นๆ ดังนี้



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      067

สรุปรายชื่อกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทร่วมทุน	และอื่นๆ	

                                        

	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทร่วมทุน	 อื่นๆ

            
  รายชื่อ

 
ไทย	 สิงคโปร์	 ญี่ปุ่น

	 ออส	 เนเธอร์	
ไทย

	 สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	นอร์เวย์	 ไทย	 แคนาดา		 ไทย

	 	 	 	 เตรเลีย	 แลนด์	 	 	 	 	 	 	 	 	
     
    BCPG BBGI BCR BGN BSE BSE- BSE- BSE- BSE- BSE- BBP1 BBP2 Lom BBF BBE KGI BCPR  BCVB BCVE BCVI BCVP BCPR  BCPT BCPI BCPE  BCPG BSE Greenergy Greenergy  Huang BCPG  BCPG Nido  BCPG  Bongkot Aom UBE UBG UAE NPE Star  PetroWind OKEA FPT LAC Foundation 

         PRI CPM1 BRM BRM1 NMA   Ligor  (CCO)       SG    Investment Energy Holdings Power Ming Japan Engineering  Wind Marine Suk     Energy 
             
 กรรมการ 1. นายพิชัย ชุณหวชิร X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  2. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
 ผู้บริหาร 3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช - / X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - / - / X 
            
  4. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ - // / - - - - - - - - - - X / / / - - - - / - - - - - - - - - - - - - - / / / / - - - - - - 
            
  5. นายสมชัย ตชะวณิช - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  6. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
¡             
  7. นายบัณฑิต สะเพียรชัย // - - - X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - / - - - - - - / / - - - - 
            
  8. นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ - - - - - - - - - - - - - / / - - / / / / / / / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  9. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - / 
            
  10. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  11. นายธนชิต มกรานนท์ - - - - - - - - - - - - - // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  12. นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - / 
            
  13. นายวิบูลย์ วงสกุล - - // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  14. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล - - - - / / / / / / / / / - - - - - - - - - - - - - / - - - / / - - - - - - - - - - - - - / 
            
  15. Michael W. Fischer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - / - - - 
            
  16. นายสุวัฒน์  มีมุข - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  17. นายวัชรพงศ์ ใสสุก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  18. นายเสรี อนุพันธนันท์ - - - // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  19. นางจงโปรด คชภูมิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - / 
            
  20. นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - 
            
  21. นายชุมพล สามลฤกษ์ - - - - - - - - - - - - - - // / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            
  22. นางสาวศศมน ศุพุทธมงคล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - 
            
                                                  
            
  X = ประธานกรรมการ       // = กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         / = กรรมการ                   ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561         
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บริษัทย่อย	 	

 1 บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) (BCPG)              

 2 บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) (BBGI)              

 3 บริษัท บางจาก รีเทล จ�ากัด (BCR)   

 4 บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด (BGN)   

 5 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด (BSE)    

 6 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ�ากัด (BSE-PRI) 

 7 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ�ากัด (BSE-CPM1) 

 8 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ�ากัด (BSE-BRM)  

 9 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ�ากัด (BSE-BRM1) 

 10 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จ�ากัด (BSE-NMA) 

 11 บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จ�ากัด (BBP1)              

 12 บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ�ากัด (BBP2)              

 13 บริษัท ลมลิกอร์ จ�ากัด (Lom Ligor)   

 14 BCPG Investment Holding Pte. Ltd. (BCPG Investment)   

 15 BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (BSE Energy Holdings)   

 16 Greenergy Holdings Pte. Ltd. (Greenergy Holdings)   

 17 Greenergy Power Pte. Ltd. (Greenergy Power)

 18 Huang Ming Japan Company Limited (Huang Ming)   

 19 BCPG Japan Corporation (BCPG Japan)   

 20 BCPG Engineering Company (BCPG Engineering)   

 21 BCPG Wind Cooperatief U.A. (BCPG Wind)   

 22 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF)         

 23 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (KGI)  

 24 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด (BBE-CCO)  

 25 BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT)   

 26 BCP Innovation Pte.Ltd. (BCPI)   

 27 BCP Energy International Pte.Ltd. (BCPE)  

 28 Nido Petroleum Pty. Ltd. (NIDO)  

 29 บริษัท พีซีพีอาร์ จ�ากัด (BCPR)  

 30 BCPR Pte. Ltd. (BCPR SG)  

 31 บริษัท บีซีวี ไบโอเบส จ�ากัด (BCVB)  

 32 บริษัท บีซีวี  เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด  (BCVE)  

 33 บริษัท บีซีวี  อินโนเวช่ัน จ�ากัด  (BCVI)  

 34 บริษัท บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ จ�ากัด  (BCVP)

    

 บริษัทร่วม  

 1 บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จ�ากัด (Bongkot Marine)  

 2 บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ�ากัด (AomSuk)  

 3 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด (มหาชน) (UBE)      

 4 บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จ�ากัด (UBG)  

 5 บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จ�ากัด (UAE)  

 6 บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี จ�ากัด (NPE)   

 7 Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (Star Energy)  

 8 PetroWind Energy Inc. (PetroWind Energy)  

 9 OKEA AS (OKEA)  

 

บรษิทัร่วมทุน	 	

 1 บรษิทั ขนส่งน�้ามนัทางท่อ จ�ากดั (FPT)  

 2 Lithium Americas Corp. (LAC)  

    

 อืน่ๆ   

 1 มลูนธิใิบไม้ปันสขุ (Foundation)  

 

4.	เลขานุการบริษัท
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/15 และ 89/16 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2552 

ไดม้มีตแิตง่ตัง้ นางสาวภควด ีจรรยาเพศ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานพฒันาความยัง่ยนืและก�ากบัองคก์ร เปน็เลขานกุาร

บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีประวัติดังนี้

	 นางสาวภควดี	จรรยาเพศ

 • อายุ 57 ปี

 • คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  - ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  - Company Secretary Program (CSP34/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  - Director Certification Program (DCP142/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) ประจ�าปี 2555 กระทรวงการคลัง

  - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE16/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG2/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4/2556 สถาบันพระปกเกล้า

  - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  - Certificate of Top Management โดยบริษัทฯ ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ Duke Corporate Education 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 17/2561 (ปรม.17) สถาบันพระปกเกล้า

	 •	ประสบการณ์การท�างาน

  บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

 - 2561 - ปัจจุบัน :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและก�ากับองค์กรและเลขานุการบริษัท

 - 2558 :  ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและก�ากับองค์กร และเลขานุการบริษัท

 - 2554 :  ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

 - 2552 : ผู้จัดการอาวุโสส�านักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

 - 2550 : ผู้จัดการอาวุโสส�านักกฎหมาย 

  อื่นๆ

 - 2549 - 2551 :  ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมาธิการการพลังงาน

	 •	การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน			

  − บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 

  − กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

 •	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	15,500 หุ้น หรือ 0.001126% (ณ วันที่ 7 กันยายน 2561)

 •	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี

 •	ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ	และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	: ไม่มี

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
¥• จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี และรายงานการมีส่วนได้เสีย

¥• จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติ

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

¥• ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

• ประสานงานระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ รวมถึงระหว่าง 

บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น

¥• ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

• หน้าท่ีอ่ืนตามกฎหมายหรือท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5.	บุคลากร	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,254 คน ประกอบด้วย

	 พนักงาน	 จ�านวน	(คน)

 กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร 114

 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 78

 กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 72

 กลุ่มธุรกิจการตลาด 357

 กลุ่มธรุกจิโรงกลั่นและการค้าน�้ามนั 585

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 32

 บมจ.บีซีพีจี 4

 บมจ.บีบีจีไอ 12

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา
ไม่มี เนื่องจากจ�านวนพนักงานในปี 2561 คือ 1,254 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจ�านวนพนักงานในปี 2559 คือ 1,196 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ เงินโบนัส  

ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และระยะยาวคอื กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่เปน็สวสัดกิารทีเ่ปน็หลกัประกนัทางการ

เงินให้แก่พนักงาน 

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าท�างานกะ ท�างานกลางคืน ท�างานล่วงเวลา ท�างานต่างจังหวัด ค่ารอปฏิบัติการ

ที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ 

(มหาชน)” โดยเลือกแผนการลงทุนและเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5, 10 และ 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตรา

เดียวกันสูงสุดร้อยละ 10 เข้าเป็นเงินกองทุน ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน ค่าท�างานกะ ท�างาน

กลางคนื ท�างานลว่งเวลา ท�างานตา่งจงัหวดั คา่รอปฏบิตักิารทีโ่รงกลัน่ เงนิวนิยัการปฏบิตังิาน เงนิรางวลัเพิม่พเิศษ และสวสัดกิาร

อื่นเป็นเงินรวม รวม 1,732.21 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	5.67

การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการที่จะด�าเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย 

นโยบาย และทิศทางขององค์กร รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการพัฒนาบุคลากร รวมถึงก�าหนด

หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตลอดจนก�าหนดแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมบริษัท การสร้างทัศนคติที่ดีของ
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พนกังาน เพือ่ใหก้ารบรหิารองคก์รมปีระสทิธภิาพทดัเทยีมองคก์รอืน่ในธรุกจิเดยีวกนั และเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิและเปา้หมาย

ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ในปี 2561 มกีารฝึกอบรมในด้านต่างๆ โดยมีชัว่โมงอบรมของพนกังานเฉลีย่	45.88	ชัว่โมง/คน/ปี	ซึง่รวมถงึการพัฒนา

ศกัยภาพด้านสิง่แวดล้อมในหลกัสตูรที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบบรหิารจดัการรว่ม และการตรวจตดิตามภายใน ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 50001 และ ISO 45001 (SHEE Internal Auditor) การปรบัปรงุระบบบ�าบดัน�้าเสยี (WWTU Improvement) และมาตรฐาน

ระบบการบริหารงานจัดการร่วม และการตรวจประเมินภายใน ISO แบบใหม่ (New version) ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบ

บ�าบดัมลพษิทางน�้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น (รายละเอยีดปรากฏในรายงานการพฒันาความยั่งยนื หวัข้อการดูแล

พนกังาน บญัชคี่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม และมลพษิทางน�้า)
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นายพิชัย  ชุณหวชิร
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 Master	of	Business	Administration,	Indiana	University	of	Pennsylvania,	USA
•	 บญัชบีณัฑติ	(การบญัช)ี	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ทางบญัช	ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์																												
•	 ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์	สาขาวชิาบรหิารการเงนิ		
	 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
•	 ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ทางบญัชี	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ																								
•	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร	
	 ภาครฐัร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	13					
•	 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต	
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP49/2006)	สมาคมส่งเสรมิ	
	 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP143/2011)	สมาคมส่งเสรมิ	
	 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	(วตท.)	รุน่ที่	5	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ		
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2557	-	2560		 :	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2544	-	2556		 :	กรรมการ	บรษิทั	ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม		
	 	 	 	 จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2553	-	2555		 :	ประธานกรรมการ	บรษิทั	ไทยออยล์	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2551	-	2555		 :	ประธานกรรมการ	บรษิทั	ไทยออยล์	เอทานอล	จ�ากดั
•	 2552	-	2554	 :	กรรมการ	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	
	 	 	 :	กรรมการ	บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)
•	 2548	-	2554	 :	กรรมการ	บรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2543	-	2554	 :	กรรมการ	บรษิทั	ไทยออยล์	เพาเวอร์	จ�ากดั
•	 2541	-	2554	 :	กรรมการ	บรษิทั	บางจากปิโตรเลยีม	จ�ากดั	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บซีพีจี	ีจ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 นายกสมาคมกฬีามวยสากลแห่งประเทศไทย
	 −	 รองประธานกรรมการ	คณะกรรมการโอลมิปิค
	 	 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์
	 −	 กรรมการบรหิาร	สหพนัธ์มวยนานาชาต	ิ(AIBA)	โซนทวปีเอเชยี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	นติศิาสตรมหาบณัฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ปรญิญาตร	ีนติศิาสตรบณัฑติ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
•	 ปรญิญาตร	ีการศกึษาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ		
	 (ประสานมติร)
•	 หลกัสูตรสบืสวนคดอีาญา	รุ่นที่	44	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
•	 หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง	รุ่นที่	29	กระทรวงมหาดไทย
•	 หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูง	รุ่นที่	21	
	 ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
•	 ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	
	 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.)	รุ่นที่	40
•	 หลกัสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบั
	 นกับรหิารระดบัสูง	รุ่นที่	6	สถาบนัพระปกเกล้า	
•	 Director	Certification	Program	(DCP136/2010)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP1/2012)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	(SFE17/2013)		
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG4/2013)		
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรการบรหิารจดัการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	5	สมาคม	
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	ในพระบรมราชูปถมัภ์
•	 หลกัสูตรการบรหิารการรกัษาความสงบเรยีบร้อยของสงัคมภาครฐั	
	 ร่วมเอกชน	รุ่นที่	2	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านการบรหิารงานพฒันาเมอืง	"มหานคร"	
	 รุ่นที่	5	วทิยาลยัพฒันามหานคร
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 ปัจจบุนั	 :		กรรมการปฏริูปประเทศด้านสงัคม
•	 2549	-	เกษยีณอาย	ุ	:		เลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม	(นกับรหิาร	10)
•	 2548	 :		รองปลดักระทรวงแรงงาน	ส�านกัปลดักระทรวงแรงงาน		
	 	 	 	 (นกับรหิาร	10)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน   
•	บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −	 ที่ปรกึษาอาวโุส	บรษิทั	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 กรรมการปฏริูปประเทศด้านสงัคม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

คณะกรรมการ
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นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ
กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 Master	of	Business	Administration,	University	of	Wisconsin,	USA
•	 Bachelor	of	Business	Administration,	University	of	Wisconsin,	USA
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP48/2005)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 ปัจจบุนั	 :		ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 บรษิทั	หลกัทรพัย์	ซมีโิก้	จ�ากดั	(มหาชน)
	 	 	 :		ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 บรษิทั	น�้าตาลครบรุี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2558	–	ปัจจบุนั	 :	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 บรษิทั	มั่นคงเคหะการ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2546	–	2559	 :		ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ		
	 	 	 	 บรษิทั	ชมุพรอตุสาหกรรมน�้ามนัปาล์ม	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 2553	–	2554	 :		ประธานกรรมการบรหิาร	ธนาคารเพื่อการส่งออก	
	 	 	 	 และน�าเข้าแห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน   
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −	ประธานกรรมการ	บรษิทั	น�้าตาลครบรุี	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	ประธานกรรมการ	บรษิทั	หลกัทรพัย์	ซมีโิก้	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	ประธานกรรมการ	บรษิทั	มั่นคงเคหะการ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	ประธานกรรมการบรหิาร	บรษิทั	หลกัทรพัย์	เคท	ีซมีโิก้	จ�ากดั
	 −	กรรมการ	บรษิทั	เอเซยีกงันมั	จ�ากดั
	 −	กรรมการ	บรษิทั	นวิคอร์ป	จ�ากดั
	 −	กรรมการ	บรษิทั	บรรทดัทอง	พฒันา	จ�ากดั
	 −	กรรมการ	บรษิทั	เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา	โฮลดิ้งส์	จ�ากดั
	 −	กรรมการ	บรษิทั	เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จ�ากดั
	 −	กรรมการ	บรษิทั	เดอะมอลล์	ชอปปิ้ง	คอมเพลก็ซ์	จ�ากดั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

พลเอก วิชญ์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)	
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•		ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ	สาขาการจดัการ	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ
•	 โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	รุ่นที่	22	
•	 โรงเรยีนเตรยีมทหารรุ่นที่	11
•	 โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2560	-	ปัจจบุนั	 :	ผู้ช่วยเหรญัญกิ	คณะกรรมการโอลมิปิค
	 	 	 	 		แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์
•	 2557	-	ปัจจบุนั	 :	สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
•	 2553	-	ปัจจบุนั	 :	กรรมการมูลนธิอินรุกัษ์ป่ารอยต่อ	5	จงัหวดั	
•	 2558			 	 :	คณะกรรมการปิโตรเลยีม	
•	 2553	 	 :	กรรมการการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 	 	 	 :	ตลุาการศาลทหารสูงสดุ
	 	 	 	 :	ราชองครกัษ์เวรพเิศษ
	 	 	 	 :	ประธานคณะที่ปรกึษากองทพับก
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน   
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
	 −	กรรมการ	มูลนธิอินรุกัษ์ป่ารอยต่อ	5	จงัหวดั	
	 −	ผู้ช่วยเหรญัญกิ	คณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย
	 	 ในพระบรมราชูปถมัภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี
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พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม  
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 โรงเรยีนเตรยีมทหาร	(รุ่น	17)
•	 โรงเรยีนนายเรอื	(หวัหน้านกัเรยีนนายเรอื)
•	 โรงเรยีนนายทหารชั้นต้น	พรรคนาวนิ
•	 โรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรอื
•	 วทิยาลยัการทพัเรอื
•	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลกัสูตรสงครามอเิลก็ทรอนกิส์	ขั้นพื้นฐานและหลกัสูตรครูทหาร		
	 USA	
•	 หลกัสูตรผู้บงัคบักองพนัทหารปืนใหญ่สนาม	และหลกัสูตรค้นหา	
	 เป้าหมาย	USA	
•	 Director	Certification	Program	(DCP221/2016)	สมาคมส่งเสรมิ	
	 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2559	-	ปัจจบุนั	 :	 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
•	 2559	-	2560	 :	 ผู้บญัชาการกองเรอืยทุธการ
•	 2558												 :	 รองเสนาธกิารทหารเรอื
•	 2557	 :	 ผู้บญัชาการทพัเรอืภาคที่	1
•	 2556	 :	 ผู้บญัชาการกองเรอืตรวจอ่าว	กองเรอืยทุธการ
•	 2554	 :	 หวัหน้าฝ่ายศกึษา	โรงเรยีนนายเรอื
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 		
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
	 −	 ข้าราชการบ�านาญ	กระทรวงกลาโหม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

พลโท ธรรมนูญ  วิถี    
กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	(รุ่น	33)	:	วทิยาศาสตรบณัฑติ
•	 มหาวทิยาลยับูรพา	:	รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	(	รป.ม.)
•	 หลกัสูตรส่งก�าลงัทางอากาศรุ่นที่	153
•	 หลกัสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่	78
•	 หลกัสูตรชั้นนายร้อย	เหล่าทหารราบ	รุ่น	78
•	 หลกัสูตรชั้นนายพนั	เหล่าทหารราบ		รุ่น	56
•	 การรบร่วมอากาศพื้นดนิ	(ผู้แนะน�าอากาศยานหน้า)
•	 นายทหารการกฬีา	รุ่นที่	31
•	 โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก	สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง		
	 หลกัสูตรหลกัประจ�าชดุที่	73
•	 พฒันาสมัพนัธ์การบรหิารทรพัยากร	เพื่อการป้องกนัประเทศ	รุ่นที่	7
•	 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร	รุ่น	58	(วปอ.58)	วทิยาลยั	
	 ป้องกนัราชอาณาจกัร	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2560	-	ปัจจบุนั	 :		แม่ทพัน้อยที่		1	
•	 2559	-	ปัจจบุนั	 :	 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
•	 2559													 :	 รองแม่ทพัภาคที่	1	
•	 2558	 :	 ผู้บญัชาการกองพลทหารราบที่	9			
•	 2557	 :	 ผู้ช�านาญการกองทพับก	
•	 2556	 :	 รองผู้บญัชาการกองพลทหารราบที่	2	
	 	 	 	 รกัษาพระองค์	
•	 2554	 :	 ผู้บงัคบัการกรมทหารราบที่	12	รกัษาพระองค์	
•	 2553	 :	 ผู้อ�านวยการกองยทุธการ	กองทพัภาคที่	1	
•	 2551	 :	 รองผู้บงัคบัการกรมทหารราบที่	12	รกัษาพระองค์	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน  	
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 แม่ทพัน้อยที่		1
	 −		สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      075

พลตำารวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม  
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัอสีเทริ์นนวิเมก็ซโิก	USA
•	 ปรญิญาตร	ีรฐัศาสตรบณัฑติ	(การปกครอง)	
	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง	รุ่นที่	15	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	
•	 หลกัสูตรการบรหิารจดัการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	3/2554		
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	รุ่นที่	19/2549		
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลกัสูตรการบรหิารงานต�ารวจชั้นสูง	รุ่นที่	17	
	 สถาบนัพฒันาข้าราชการต�ารวจ
•	 การประชมุอบรมดงูานการป้องกนัปราบปรามข่าวกรองด้านยาเสพตดิ		
	 การฟอกเงนิในหลายประเทศ	ณ	สหรฐัอเมรกิา,	องักฤษ,	แคนาดา,		
	 เยอรมน,ี	ออสเตรเลยี,	ญี่ปุ่น,	ฮ่องกง	ฯลฯ
•	 Director	Certification	Program	(DCP194/2014)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD26/2014)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน	(วพน.)	รุ่นที่	7		
	 สถาบนัวทิยาการพลงังาน
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	(วตท.	รุน่ที่	15)	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ		
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2554	:	ผู้บญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ
•	 2553	:	จเรต�ารวจ	(สบ	8)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	อปุนายกและเลขาธกิาร	สมาคมกฬีามวยสากลแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ                                                                                         
กรรมการอิสระ 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561)

อายุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 
•	 ปรญิญาเอก	เศรษฐศาสตร์การเงนิและการคลงั	
	 มหาวทิยาลยัคาร์ลตนั	แคนาดา	
•	 ปรญิญาโท	ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ		
	 มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี	USA	
•	 ปรญิญาตร	ีเศรษฐศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลกัสูตร	Director	Certification	Program	(DCP86/2007)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
•	 หลกัสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP42/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารด้านเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์		
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง		
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณชิย์		(TEPCoT)		
	 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
•	 หลกัสูตร	Successful	Formulation&Execution	of	Strategy		
	 (SFE19/2013)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงอาเซยีน		
•	 หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูงด้านการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและ	
	 การลงทนุ	สถาบนัวทิยาการธรุกจิและอตุสาหกรรม
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2561	–	ปัจจบุนั	 :		ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
	 	 	 	 	 และความมั่นคงของมนษุย์
•	 2558	–	2561			 :		เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
	 	 	 	 	 และสงัคมแห่งชาติ
•	 2552	–	2558	 	 :		รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ	
	 	 	 	 	 และสงัคมแห่งชาติ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์
	 −	 ประธานกรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	 −	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
	 −	 ประธานกรรมการอ�านวยการ	ส�านกังานธนานเุคราะห์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :	ไม่มี



076     รายงานประจำาปี 2561

นางปริศนา ประหารข้าศึก
กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	Tarleton	State	University,	USA
•	 พาณชิยศาสตรบณัฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 บรหิารธรุกจิบณัฑติ	(การบญัช)ี	มหาวทิยาลยัเกรกิ
•	 Certificate	of	Insurance,	College	of	Insurance,	London
•	 Sasin	Senior	Executive	Program	(SEP13)	สถาบนับณัฑติ	
	 บรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Certificate	of	Completion	CFO	Certification	Program	
	 ของสภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชูปถมัภ์
•	 Certificate	of	NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program,	
	 Wharton	University	of	Pennsylvania
•	 Director	Certification	Program	(DCP119/2009)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 The	Board's	Role	in	Mergers	and	Acquisitions	(M&A1/2011)		
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง	(วตท.)	รุ่นที่	14	
	 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 PTT	Executive	Leadership	Development,	GE	Crotonville,	USA
•	 หลกัสูตรนกับรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัระดบัสูง	(บงส.)	รุ่นที่	1
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2560	-	ปัจจบุนั	:		กรรมการ	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 2558	-	ปัจจบุนั		:		กรรมการ	คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทน	(ชดุที่	10)	
•	 2557-2558	 :		รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ด้านการเงนิและบญัช	ี	
	 	 	 	 บรษิทั	ไทยออยล์	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 2549-2556	 :		ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชอีงค์กร	
	 	 	 	 บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 		
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	ทโีอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	สยาม	โซล่า	เพาเวอร์	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 กรรมการ	คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทน	(ชดุที่	10)	
	 −	 กรรมการ	บรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม
	 −	 กรรมการ	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	SIAMESE	จ�ากดั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการอิสระ 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 
•	 นติศิาสตรบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	
	 หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	รุ่นที่	57	
•	 หลกัสูตรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นที่	12
•	 โครงการฝึกอบรมเสรมิหลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูง	(ส.นบส.)	รุ่นที่	8
•	 Director	Certification	Program	(DCP246/2017)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนั	
	 กรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2560-ปัจจบุนั	 :	เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
•	 2558	 :	รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
•	 2557	 :	ที่ปรกึษาประจ�าส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
•	 2556	 :	ผู้อ�านวยการส�านกัวเิคราะห์เรื่องเสนอคณะรฐัมนตรี
•	 2552	 :	ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันายทุธศาสตร์และตดิตามนโยบาย	
	 	 	 	 พเิศษ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −		เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
	 −		กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และ	
	 	 เทคโนโลยแีห่งชาติ
	 −		กรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุิธรรมแห่งชาติ
	 −		กรรมการพฒันาและส่งเสรมิองค์การมหาชน
	 −		กรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
	 −		กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิ
	 	 ที่เสนอคณะรฐัมนตร	ี(คณะที่	2)	ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ
	 −		คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกี่ยวกบัการตคีวามและ	
	 	 วนิจิฉยัปัญหากฎหมายในการบรหิารราชการแผ่นดนิ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี
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นายจรินทร์ จักกะพาก
กรรมการ 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 ตุลาคม 2560)

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 พทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์	
	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
•	 พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ	(การบรหิารและ
	 พฒันาชมุชนชนบท)	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
•	 รฐัศาสตรบณัฑติ	(การปกครอง)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
•	 โรงเรยีนนกัปกครองระดบัสูง	(นปส.)	รุ่นที่	38	
•	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.50)	
•	 นกับรหิารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติชั้นสูง		
	 (นยปส.)	รุ่นที่	1/2553	ส�านกังาน	ป.ป.ช.	
•	 Director	Certification	Program	(DCP176/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
•	 หลกัสูตรหลกันติธิรรมเพื่อประชาธปิไตย	(นธป.)	รุ่นที่	2/2557	
	 ส�านกังานศาลรฐัธรรมนูญ
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง	(วตท.)	รุ่นที่	27	
	 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2560	-	ปัจจบุนั	 :	ปลดักระทรวงแรงงาน
•	 2558	 :	อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
•	 2555	 :	รองปลดักระทรวงมหาดไทย		
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 	-ไม่ม-ี
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ปลดักระทรวงแรงงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายประสงค์ พูนธเนศ   		
กรรมการ	
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	(รฐัประศาสนศาสตร์)	วทิยาลยัการจดัการ
	 เพื่อการพฒันา	มหาวทิยาลยัทกัษณิ
•	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	(การจดัการและการบรหิารองค์กร)		
	 มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ
•	 บรหิารธรุกจิบณัฑติ	(การบญัช)ี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
•	 นติศิาสตรบณัฑติ		มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•	 Director	Certification	Program	(DCP76/2006)	สมาคมส่งเสรมิ	
	 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง	(นปส.)	รุ่นที่	49	วทิยาลยัมหาดไทย		
	 สถาบนัด�ารงราชานภุาพ
•	 หลกัสูตรบรหิารงานต�ารวจชั้นสูง	(บตส.)	รุ่นที่	18	
	 วทิยาลยัการต�ารวจ
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
		 รุ่นที่	14	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน	(วพน.)	รุ่น	2		
	 สถาบนัวทิยาการพลงังาน
•	 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.52)	
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2561	–	ปัจจบุนั	 :		ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2561	–	ปัจจบุนั	 :		ปลดักระทรวงการคลงั
•	 2557	–	ปัจจบุนั	 :	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2557	 :		อธบิดกีรมสรรพากร
•	 2554		 :		ผู้อ�านวยการส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย	
	 	 	 	 รฐัวสิาหกจิ
•	 2553	 :		อธบิดกีรมศลุกากรการ	
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 ประธานกรรมการ	ธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ปลดักระทรวงการคลงั
	 −	 กรรมการ	สภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม
	 −	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี
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ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล 
กรรมการ	
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561)

อายุ 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 
•	 Ph.D.	(Computer	Science)	Stanford	University,	USA
•	 MSCS	(Computer	Science)	Stanford	University,	USA
•	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิมอนัดบั	1)	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Strategy	and	Innovation	for	Businesses	in	Asia	(SIBA	2012)		
	 สถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชูเซตส์	(MIT)	–	วทิยาลยัการจดัการ	
	 มหาวทิยาลยัมหดิล	(CUMMU)
•	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ	
	 ประกนัภยั	(คปภ.2012)	สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง	(วปส.)
•	 ผู้บรหิารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณชิย์	(TEPCoT	2011)		
	 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
•	 TLCA	Executive	Development	Program	(EDP2009)	
	 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
•	 Executive	Program	for	Senior	Management,	
	 มูลนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั
•	 Director	Certification	Program	(DCP93/2007)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2561	-	ปัจจบุนั		 :		กรรมการ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 2556	-	ปัจจบุนั	 :		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	ประธานสายพฒันา	
	 	 	 	 ระบบงาน	ช่องทางขายและผลติภณัฑ์	
	 	 	 	 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2558	-	ปัจจบุนั	 :		กรรมการ	
	 	 	 	 บรษิทั	อกัษร	เอด็ดูเคชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2553	-	2556	 :		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 	 	 	 ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2553	-	2556	 :		กรรมการ	บรษิทั	กรงุไทย-แอกซ่า	
	 	 	 	 ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 2551	-	2556	 :	 กรรมการ	
	 	 	 	 บรษิทั	เนชนัแนล	ไอทเีอม็เอก็ซ์		จ�ากดั	
•	 2551	-	2556					 :		กรรมการ	
	 	 	 	 บรษิทั	กรงุไทยพานชิประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	ประธานสายพฒันาระบบงาน	ช่องทางขาย	
	 	 และผลติภณัฑ์	ธนาคารเกยีรตนิาคนิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	กรรมการ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
	 −	กรรมการ	บรษิทั	อกัษร	เอด็ดูเคชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)

	 −	กรรมการในคณะกรรมการขบัเคลื่อนตามแผนยทุธศาสตร์	
	 	 (National	e-Payment)
	 −	ที่ปรกึษาในคณะกรรมการพฒันาระบบการพสิูจน์และ
	 	 ยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั
	 −	กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน	
	 	 ร่วมลงทนุในกจิการของรฐั
	 −	กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดติ
	 −	กรรมการในคณะกรรมการขบัเคลื่อนและบรหิารจดัการข้อมูล	
	 	 ขนาดใหญ่	(Big	Data)
	 −	กรรมการในคณะกรรมการขบัเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรม	
	 	 สรรพากรดจิทิลั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม		
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      079

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
กรรมการ	
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาเอก	Energy	Management	and	Policy,	University	of	Pennsylvania	
•	 ปรญิญาโท	Energy	Engineering	,George	Washington	University	
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2560	-	ปัจจบุนั	 :	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	ส�านกังานปลดักระทรวง		
	 	 	 	 กระทรวงพลงังาน
•	 2557	-	2560	 :	รองผู้อ�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
•	 2556	 :	ผู้อ�านวยการส�านกัความร่วมมอืระหว่างประเทศ	
	 	 	 	 ส�านกัความร่วมมอืระหว่างประเทศ	กระทรวงพลงังาน	
•	 2552	 :	ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	กรมพฒันาพลงังานทดแทน	
	 	 	 	 และอนรุกัษ์พลงังาน	กระทรวงพลงังาน		
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง	ส�านกังานปลดักระทรวงพลงังาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1 มกราคม 2558)

อายุ 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(AIT)
•	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิม)	
	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
•	 Investment	Banking,	Kellogg	Business	School,	
	 Northwestern	University
•	 Director	Certification	Program	(DCP168/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG4/2013)		
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร	(NDC)	รุ่นที่	58	
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน	รุ่น	10	(วพน.10)	
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2558	–	ปัจจบุนั	 :		ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
	 	 	 	 บรษิทั	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2550	–	2557						:	 ที่ปรกึษา	บรษิทั	อวานการ์ด	แคปปิตอล	จ�ากดั	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
º•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −	 กรรมการ	Lithium	Americas	Corp.
	 −	 ประธานคณะกรรมการการลงทนุ	บรษิทั	บซีพีจี	ีจ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	รเีทล	จ�ากดั
	 −	 ประธานกรรมการ	มูลนธิใิบไม้ปันสขุ
	 −	 ประธานกรรมการ	OKEA	AS
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 กรรมการ	Nido	Petroleum	Pty	Ltd
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	เอเชยีประกนัภยั	1950	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 กรรมการและอนกุรรมการฯ	กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ
	 −	 กรรมการ	สมาคมศษิย์เก่าสวนกหุลาบ	ในพระบรมราชูปถมัภ์
	 −	 อปุนายก	คณะกรรมการบรหิารของสมาคมนกัเรยีนเก่า	
	 	 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(AIT)
	 −	 กรรมการ	มูลนธิปิระชาบดธีรุกจิเพื่อสงัคม
	 −	 รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธาน	
	 	 สถาบนัวจิยัพฒันาและนวตักรรมเพื่ออตุสาหกรรม
	 −	 กรรมการ	หอการค้านานาชาตแิห่งประเทศไทย	(ICC	Thailand)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	1,060,000	หุ้น	หรอื	0.076983%	
โดยไม่มกีารถอืหุ้นทางอ้อม	(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี



080     รายงานประจำาปี 2561

ผู้บริหาร

นายพงษ์ชัย  ชัยจิรวิวัฒน์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน)

อายุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาโท	วศิวกรรมศาสตร์		Asian	Institute	of	Technology	(AIT)
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Leading	in	a	Disruptive	World	Program	(2018),		South	East	Asia	Center		
	 (SEAC)	-	Stanford	University
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน	(วพน.	8/2559)	สถาบนัวทิยาการพลงังาน	
•	 หลกัสูตรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	(ปรม.13/2557)	สถาบนัพระปกเกล้า
•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program	(7/2014)	ศนูย์นวตักรรมทางธรุกจิ	
	 คณะบรหิารธรุกจิ	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	
•	 TLCA	Leadership	Development	Program	(LDP0/2013)	
	 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย	
•	 Senior	Executive	Program	(SEP25/2012)	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์	
	 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
•	 Director	Certification	Program	(DCP154/2011)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนั	กรรมการบรษิทัไทย
•	 Executive	Development	Program	(EDP6/2010)	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจบุนั	 :	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 	 	 	 ปฏบิตัหิน้าที่ที่บรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2560	 :		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏบิตักิาร-โรงกลั่นและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
		 	 	 	 กลุ่มธรุกจิโรงกลั่น	และการค้าน�้ามนั
•	 2559	 :		ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่			
	 	 	 	 กลุ่มธรุกจิการตลาด
•	 2558	 :		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่		กลุ่มธรุกจิการตลาด
•	 2557	 :		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่		สายงานด้านธรุกจิการตลาด
•	 2554	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกจิพลงังานทดแทน		
	 	 	 	 และท�าหน้าที่กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากดั
•	 2551	 :		ผูอ้�านวยการอาวโุส	(ท�าหน้าที่ผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จ�ากดั)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน   
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร	บรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)
-	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากดั
-	 กรรมการ	บรษิทั	อบุล	ไบโอ	เอทานอล	จ�ากดั	(มหาชน)	
-	 กรรมการ	บรษิทั	อบุลเกษตรพลงังาน	จ�ากดั
-	 กรรมการ	บรษิทั	อบุล	ไบโอก๊าซ	จ�ากดั
-	 กรรมการ	บรษิทั	เอน็พี	ไบโอ	เอนเนอร์ย	ีจ�ากดั
-	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	เคเอสแอล	กรนี	อนิโนเวชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)
-	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	รเีทล	จ�ากดั
-	 กรรมการ	บรษิทั	บางจากไบโอเอทานอล	(ฉะเชงิเทรา)	จ�ากดั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:	64,332	หุ้น	(ตนเอง	44,332	หุ้น	และคู่สมรส	20,000	หุ้น)	
หรอื	0.004672%	(ณ	วนัที่		31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่  1 มกราคม 2558)

อายุ 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(AIT)
•	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิม)	
	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
•	 Investment	Banking,	Kellogg	Business	School,	
	 Northwestern	University
•	 Director	Certification	Program	(DCP168/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG4/2013)		
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร	(NDC)	รุ่นที่	58	
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน	รุ่น	10	(วพน.10)	
ประสบการณ์การท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)
•	 2558	–	ปัจจบุัน	 :		ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
	 	 	 	 บรษิทั	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2550	–	2557					:	 ที่ปรกึษา	บรษิทั	อวานการ์ด	แคปปิตอล	จ�ากดั	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
º•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −	 กรรมการ	Lithium	Americas	Corp.
	 −	 ประธานคณะกรรมการการลงทนุ	บรษิทั	บซีพีจีี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	รเีทล	จ�ากดั
	 −	 ประธานกรรมการ	มูลนธิใิบไม้ปันสขุ
	 −	 ประธานกรรมการ	OKEA	AS
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 กรรมการ	Nido	Petroleum	Pty	Ltd
	 −	 กรรมการ	บรษิทั	เอเชยีประกนัภยั	1950	จ�ากดั	(มหาชน)
	 −	 กรรมการและอนกุรรมการฯ	กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ
	 −	 กรรมการ	สมาคมศษิย์เก่าสวนกหุลาบ	ในพระบรมราชูปถมัภ์
	 −	 อปุนายก	คณะกรรมการบรหิารของสมาคมนกัเรยีนเก่า	
	 	 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(AIT)
	 −	 กรรมการ	มูลนธิปิระชาบดธีรุกจิเพื่อสงัคม
	 −	 รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธาน	
	 	 สถาบนัวจิยัพฒันาและนวตักรรมเพื่ออตุสาหกรรม
	 −	 กรรมการ	หอการค้านานาชาตแิห่งประเทศไทย	(ICC	Thailand)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	1,060,000	หุ้น	หรอื	0.076983%	
โดยไม่มกีารถอืหุ้นทางอ้อม	(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      081

นายสมชัย  เตชะวณิช
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจการตลาด

อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
•	 Strategy	and	Innovation	for	Business	in	Asia	(SIBA7)	สถาบนัเทคโนโลย	ี
	 แมสซาซูเซตส์	(MIT)	–	วทิยาลยัการจดัการ	มหาวทิยาลยัมหดิล	(CMMU)
•	 Director	Certification	Program	(DCP157/2012)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนั	
	 กรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	–	SFE	
	 รุ่นที่	28/2016	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
•	 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณชิย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	11		
	 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
•	 หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูงด้านการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและ
	 การลงทนุ	(วธอ.)	รุ่นที่	3	สถาบนัวทิยาการธรุกจิและอตุสาหกรรม
•	 หลกัสูตรการบรหิารจดัการด้านความมั่นคงขั้นสูง	(สวปอ.มส.6)
		 สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูง	ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม	(นมธ.)	รุ่นที่	4		
	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	12	สถาบนัพระปกเกล้า
•	 Executive	Development	Program	รุ่นที่	6	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
•	 นกับรหิารด้านพลงังานระดบัสูง	รุ่น	4	กระทรวงพลงังาน
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2560	-	ปัจจบุนั	:	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่		
	 	 	 	 กลุ่มธรุกจิการตลาด
•	 2559	 :		รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและพฒันาธรุกจิใหม่
•	 2557	 :	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านยทุธศาสตร์	
	 	 	 	 องค์กรและพฒันาธรุกจิใหม่
•	 2556				 :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านพฒันา	
	 	 	 	 ธรุกจิและยทุธศาสตร์องค์กร
•	 2554	 :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกจิการตลาด	
	 	 	 	 ท�าหน้าที่ดแูลรบัผดิชอบสายตลาดค้าปลกี	และรกัษาการ
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสายกลยทุธ์และวางแผนธรุกจิการตลาด
•	 2553	 :	ผู้อ�านวยการอาวโุสสายกลยทุธ์และวางแผนธรุกจิ	
	 	 	 	 การตลาด	สายงานด้านธรุกจิการตลาด			
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน  	
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -		 กรรมการ	BCPR	Pte.	Ltd.
	 -		 กรรมการ	บรษิทั	บซีพีอีาร์	จ�ากดั
	 -		 กรรมการ	BCP	Energy	International	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	BCP	Innovation	Pte.	Ltd.	
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจากกรนีเนท	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	รเีทล	จ�ากดั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:	28,522	หุ้น	หรอื	0.002071%	
โดยไม่มกีารถอืหุ้นทางอ้อม	(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัตกิารกระท�าความผดิกฎหมายหลักทรพัย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า: ไม่มี

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)	MTSU,	USA
•	 ปรญิญาตร	ีเศรษฐศาสตร์	(เกยีรตนิยิมอนัดบั	2)	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
•	 ประกาศนยีบตัร	หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสงูด้านการค้า	และการพาณชิย์	(TEPCoT)		
	 รุน่ที่	10		สถาบนัวทิยาการการค้า
•	 ประกาศนยีบตัร	หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	รุน่ที่	21		
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
•	 วฒุบิตัรการอบรมหลกัสตูร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุน่ที่	2		
	 มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครฐั		
•	 ปรญิญาบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั	เอกชน	และการเมอืง	(วปม.54)		
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	วปอ.	2554	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program	รุน่ที่	6
•	 ประกาศนยีบตัรชั้นสงู	หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)		
	 รุน่ที่	9		สถาบนัพระปกเกล้า
•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	Advance	Marketing	จาก	Japan	Cooperation	Center	Petroleum	:		
	 JCCP	ประเทศญี่ปุน่
•	 หลกัสูตร	Director	Certification	Program	(DCP111/2008)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
•	 หลกัสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE13/2011)		
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
•	 หลกัสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP6/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตร	The	Leadership	GRID
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2559	-	ปัจจบุนั	 :	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	กลุม่งานบรหิารและพฒันาศกัยภาพองค์กร
•	 2556	 :		รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานด้านบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
•	 2555		 :		รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกจิการตลาด
•	 2554		 :		รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกจิการตลาด
•	 2551	 :		ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกจิการตลาด
•	 2550	 :		ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายตลาดค้าปลกี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน   
º•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจากกรนีเนท	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	พอีเีอ	เอน็คอม	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	ทโีอที	จ�ากดั	(มหาชน)
	 -	 รองประธานกรรมการ	มูลนธิใิบไม้ปันสขุ
	 -	 กรรมการคณะกรรมการ	Thailand	Smart	Center	(TSC)	
	 	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 44,096	หุ้น	หรอื	0.003203%	
โดยไม่มกีารถอืหุ้นทางอ้อม	(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี
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นายบัณฑิต สะเพียรชัย  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) 

อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาเอก	วศิวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์	(วศิวกรรมไฟฟ้า)		
	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
•	 ปรญิญาโท	วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี	(AIT)
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคณุทหารลาดกระบงั
•	 Director	Accredited	Program	(DAP28/2004)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP53/2005)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสงู	การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	รุน่ที่	10		
	 สถาบนัพระปกเกล้า
•	 ปรญิญาบตัร	หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	วปอ.2555
º•	 ประกาศนยีบตัร	หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสูง	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	รุน่ที่	20	(วตท.20)
•	 ประกาศนยีบตัร	หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน	
	 สถาบนัวทิยาการพลงังาน	รุ่นที่	11	(วพน.11)
•	 วฒุบิตัร	หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูงด้านการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรม
	 และการลงทนุ	สถาบนัวทิยาการธรุกจิและอตุสาหกรรม	รุ่นที่	5	(วธอ.5)
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2558	-	ปัจจบุนั	:		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 	 	 	 ปฏบิตัหิน้าที่ที่บรษิทั	บซีพีจีี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2556	 :		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกจิพลงังานทดแทน
•	 2555	 :		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านพฒันาธรุกจิ	
						 	 	 และยทุธศาสตร์องค์กร
•	 2551	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านพฒันาธรุกจิองค์กร	
อื่นๆ
•	 2547	 :		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	ด้านการเงนิและกลยทุธ์		
	 	 	 	 บรษิทั	ปุ๋ยเอน็เอฟซี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2540	 :		ผูจ้ดัการฝ่ายแผนและพฒันาธรุกจิ	บรษิทั	แอร์ลคิวดิ(ประเทศไทย)	จ�ากดั
•	 2537	 :		ผู้จดัการฝ่ายการตลาด	บรษิทั	ปตท.	ปิโตรเคมคีอล	จ�ากดั	
•	 2531	 :		ผู้จดัการส่วนการพาณชิย์	บรษิทั	ปิโตรเคมแีห่งชาต	ิจ�ากดั	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 		
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 −		กรรมการผู้จดัการใหญ่	บรษิทั	บซีพีจีี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	จ�ากดั
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ย	ี(ปราจนีบรุ)ี	จ�ากดั
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(ชยัภูม1ิ)	จ�ากดั
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(บรุรีมัย์)	จ�ากดั
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(บรุรีมัย์1)	จ�ากดั
	 −	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ย	ี(นครราชสมีา)	จ�ากดั
	 −	 กรรมการ	Huang	Ming	Japan	Company	Limited
	 −	 กรรมการ	BCPG	Wind	Cooperatief	U.A.
	 −	 กรรมการ	Star	Energy	Group	Holdings	Pte.	Ltd.
	 −	 กรรมการ	PetroWind	Energy	Inc.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 31,895	หุ้น	หรอื	0.002316%	
โดยไม่มกีารถอืหุ้นทางอ้อม	(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	การเงนิ	Steton	School	of	Economics	and	Business	Administration		
	 Mercer	University,	USA
•	 ปรญิญาตร	ีบรหิารธรุกจิ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
•	 Director	Certification	Program	(DCP152/2011)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP49/2006)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Audit	Committee	Program	(ACP16/2007)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 CFO	Certification	Program,	สภาวชิาชพีบญัชี
•	 The	Training	Program	on	Structured	Notes,	Thailand	Securities	Institute		
•	 Frontiers	in	Infrastructure	Finance	Distance	Learning	Course,	The	World	Bank	Institute
•	 Energy	Training	Program,	AON
•	 Executive	Development	Program	(EDP)	สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั
•	 การก�ากบัดูแลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและ	
	 องค์การมหาชน	รุน่ที่	12	สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั
•	 ปรญิญาบตัร	หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	วปอ.2556
•	 CEDI	BABSON	Entrepreneurial	Leadership	Program	จาก	Babson	College	Wellesley,		
	 Massachusetts,	USA		
•	 ประกาศนยีบตัร	หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)		
	 รุน่ที่	23	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2558	-	ปัจจบุนั		:		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	กลุม่งานบญัชแีละการเงนิ
•	 2556	 :		รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานด้านบญัชแีละการเงนิ
•	 2555	 :		รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานด้านบญัชแีละการเงนิ
•	 2552	 :		ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านบญัชแีละการเงนิ
อื่นๆ
•	 2557	-	2560	 :	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
•	 2555	-	2557	 :		กรรมการ	บรษิทั	อสมท	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2555	-	2557					:		กรรมการ	ธนาคารออมสนิ
•	 2550	-	2552	 :		รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ	
	 	 	 	 บรษิทั	ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	จ�ากดั
•	 2547	-	2550	 :		กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 บรษิทั	วนิโคสท์	อนิดสัเทรยีล	พาร์ค	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2541	-	2547	 :		ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารการเงนิ	ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
	 	 	 	 ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 		
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการ	BCPR	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีพีอีาร์	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจากไบโอเอทานอล	(ฉะเชงิเทรา)	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	BCP	Energy	International	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	BCP	Innovation	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	BCP	Trading	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวี	ีไบโอเบส	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวี	ีเอน็เนอร์ย	ีจ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวี	ีอนิโนเวชั่น	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวี	ีพาร์ทเนอร์ชพิ	จ�ากดั
	 -	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการสถาบนัอนญุาโตตลุาการ
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทัฯ : ไม่มทีั้งทางตรงและทางอ้อม	(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      083

	 และไบโอดเีซล	ในคณะอนกุรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริูปการบรหิาร
	 และการก�ากบักจิการพลงังานและทรพัยากรปิโตรเลยีม
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	ออมสขุ	วสิาหกจิเพื่อสงัคม	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	มูลนธิใิบไม้ปันสขุ
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ :	11	หุน้	หรอื	0.000001%	โดยไม่มกีารถอืหุน้ทางอ้อม	
(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวตักิารกระท�าความผดิกฎหมายหลกัทรพัย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาตร	ีเคมวีศิวกรรม	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 หลกัสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	150/2011	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นที่	11/2012	
	 สถาบนัพระปกเกล้า
•	 หลกัสูตร	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นที่	6	
	 มูลนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั
•	 หลกัสูตร	Executive	Development	Program	(TLCA	EDP)	รุ่น	10	
	 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
•	 หลกัสูตร	Oil	Price	Risk	Management,	Morgan	Stanley,	USA
•	 หลกัสูตรนกับรหิารด้านพลงังานระดบัสูง	รุ่น	4	กระทรวงพลงังาน
•	 หลกัสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่นที่	6/2013		
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตร	Management	Development	Program	(MDP)	รุ่น	18/2013	
	 สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย
•	 หลกัสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	3	
	 มูลนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครฐั
•	 หลกัสูตร	Strategic	CFO	in	Capital	Markets	Program	รุ่นที่	1/2015	
	 Thailand	Securities	Institute	(TSI)
•	 หลกัสูตร	Advanced	Management	Programme	รุ่นที่	105/2015	
	 INSEAD	เมอืง	Fontainebleau	ประเทศฝรั่งเศส
•	 หลกัสูตรการบรหิารจดัการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	7/2016	
	 สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	ในพระบรมราชูปถมัป์
•	 หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูง	ด้านการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและ
	 การลงทนุ	(วธอ.)	รุ่นที่	4/2017
•	 หลกัสูตร	Strategic	Board	Masterclass	(SBM)	รุ่นที่	5/2018	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจบุนั	:	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	กลุ่มงานวางแผนยทุธศาสตร์	
	 	 	 	 และพฒันาความยั่งยนืองค์กร
•	 2560	 :	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
•	 2559	 :	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	ธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ
•	 2558	 :	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	กลุ่มธรุกจิพลงังานหมนุเวยีน	
•	 2557	 :	รกัษาการผูช้�านาญการอาวโุส	สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2553	 :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านบรหิาร
	 	 	 	 และเทคโนโลยสีารสนเทศ
•	 2551	 :	ที่ปรกึษาอาวโุส
อื่นๆ
•	 ที่ปรกึษา	วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ที่ปรกึษา	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ด้านวศิวกรรมเคมี
•	 วทิยากรพเิศษ	ด้านธรุกจิการกลั่นน�้ามนัและการจดัหา	
	 สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย
•	 คณะท�างานการปรบัปรงุโครงสร้างราคาเชื้อเพลงิชวีภาพเอทานอล	



084     รายงานประจำาปี 2561

นายเฉลิมชัย  อุดมเรณู  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธุรกิจโรงกลั่น

อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP6/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP170/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Executive	Program	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์	
	 มหาวทิยาลยั
•	 ประกาศนยีบตัรชั้นสูงการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	(ปรม.14)		
	 สถาบนัพระปกเกล้า
•	 Leadership	Succession	Program	(LSP	6),	
	 สถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครฐั	(สพร.)
•	 หลกัสูตรการบรหิารจดัการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	9	(สวปอ.มส.)		
	 สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	ในพระบรมราชูปถมัป์
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2559	-	ปัจจบุนั	:		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	ธรุกจิโรงกลั่น
•	 2558	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานการผลติ
•	 2555	 :		ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2554	 :		ผู้อ�านวยการอาวโุสสายปฏบิตักิารโรงกลั่น	
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2552	 :		ผู้อ�านวยการสายปฏบิตักิารโรงกลั่น	
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2548	 :		ผู้อ�านวยการโครงการพเิศษ
•	 2546	 :		ผู้จดัการอาวโุสโครงการผลติ
•	 2544	 :		ผู้จดัการอาวโุสส่วนเทคนคิการกลั่น
•	 2543			 :		ผู้จดัการอาวโุสส่วนบรกิารซ่อมบ�ารงุ		
•	 2540			 :		ผู้จดัการส่วนบรกิารซ่อมบ�ารงุ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	กรรมการ	BCP	Trading	Pte.	Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	1,865	หุ้น	หรอื	0.000135	%		
โดยไม่มกีารถอืหุ้นทางอ้อม	(ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า:	ไม่มี



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      085

นายธนชิต  มกรานนท์ 		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน)  

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	วศิวกรรมศาสตร์	สาขาวศิวกรรมเคมี	The	University	of		
	 Southwestern	Louisiana
•	 ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตร์	สาขาเคมเีทคนคิ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 นกับรหิารด้านพลงังานระดบัสูง	รุ่น	5	กระทรวงพลงังาน
•	 หลกัสูตรพฒันานกับรหิารประจ�าปี	2556	รุ่นที่	9	มูลนธิสิถาบนัวจิยั	
	 นโยบายเศรษฐกจิการคลงั
•	 หลกัสูตรพฒันาผู้บรหิารระดบัสูงประจ�าปี	2557	รุ่นที่	28	
	 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์
•	 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูงการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน		
	 (ปรม.)	ประจ�าปี	2558	รุ่นที่	15	สถาบนัพระปกเกล้า
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2560	–	ปัจจบุนั	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 	 	 	 ปฏบิตัหิน้าที่ที่บรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2559	 :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานพลงังาน
	 	 	 	 และผลติภณัฑ์ชวีภาพ
•	 2558	 :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานพฒันาโรงกลั่น	
	 	 	 	 และโครงการ
•	 2558	 :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	ธรุกจิบรษิทัร่วม	
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิพลงังานทดแทน
•	 2557		 :	ผู้อ�านวยการอาวโุสธรุกจิบรษิทัร่วม	สายงานด้าน	
	 	 	 	 ธรุกจิพลงังานทดแทน
•	 2556	 :	ผู้อ�านวยการอาวโุสสายเทคนคิโรงกลั่น	
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2555	 :	ผู้อ�านวยการอาวโุสสายวศิวกรรมโรงกลั่น	
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2554	 :	ผู้อ�านวยการสายวศิวกรรมโรงกลั่น	
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2552	 :	ผู้อ�านวยการสายเทคนคิโรงกลั่น	
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2547	 :	ผู้อ�านวยการปฏบิตักิาร	สายงานด้านธรุกจิโรงกลั่น
•	 2544	 :	ผู้จดัการอาวโุสส่วนการกลั่น
•	 2543	 :	ผู้จดัการอาวโุส	(เทคนคิและสิ่งแวดล้อม)
•	 2540	 :	ผู้จดัการอาวโุส	(ปฏบิตักิาร)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 		
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 −	กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากดั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มี	(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัตกิารกระท�าความผดิกฎหมายหลกัทรพัย์ฯ และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายพิชิต  วงศ์รุจิราวาณิชย์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	การบญัชี		มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาตร	ีการบญัช	ี	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ประกาศนยีบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที่	3766
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP89/2011)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Audit	Committee	Program	(ACP39/2012)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP5/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Executive	Development	Program	รุ่นที่	12	บรษิทัจดทะเบยีนไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP198/2014)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Leadership	Succession	Program	(LSP	รุ่นที่	7)	
	 มูลนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครฐั
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2558	-	ปัจจบุนั		:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	ฝ่ายตรวจสอบภายใน
•	 2554	 	 :	ผู้อ�านวยการอาวโุส	ส�านกัตรวจสอบภายใน
•	 2548	 	 :	ผู้อ�านวยการส�านกัตรวจสอบภายใน
อื่นๆ
•	 2535	 	 :	ผู้ช่วยของกรรมการบรหิาร	กลุ่มบรษิทัยนตรกจิ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน   
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	ไม่มี	-
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิทัฯ :	11,071	หุน้	หรอื	0.000804%	(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี



086     รายงานประจำาปี 2561

นายวิบูลย์ วงสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจาก รีเทล จำากัด

อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(การตลาด)	จาก	University	of	
	 Wisconsin-Whitewater,	USA
•	 ปรญิญาตร	ีบรหิารธรุกจิ	(การธนาคารและการเงนิ)	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Leading	in	a	Disruptive	World,	Stanford	University,	USA
•	 Entrepreneurial	Leadership	Program,	Boston,	Babson	University,	USA
•	 Leadership	Development	Program,	Harvard	Business	School	
•	 Strategic	Marketing	in	Action	Program,	IMD	Business	School,	Switzerland
•	 Senior	Executive	Program	(SEP),	Sasin	Business	School
•	 Enterprise	Leadership	Program,	Insead	University
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจบุนั	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 	 	 	 ปฏบิตัหิน้าที่ที่บรษิทั	บางจากรเีทล	จ�ากดั
•	 2558	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานธรุกจิค้าปลกี	
	 	 	 	 และสนบัสนนุการตลาด
•	 2558	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่		
	 	 	 	 สายงานด้านธรุกจิการตลาด
อื่นๆ
•	 2556	 :	 Vice	President,	Retail	Business	Department,		
	 	 	 	 PTT	Public	Company	Limited
•	 2550	 :	 Deputy	Managing	Director,	
	 	 	 	 Marketing	&	Retail	Business	Support	Department,		
	 	 	 	 PTT	Retail	Management	Co.,Ltd.
•	 2549		 :	 Assistant	Director,	Big-C	Supercenter	Public	Co.,Ltd.	
•	 2533	 :	 Regional	Manager	–	Asia	Pacific	Non-Oil	Alliances,		
	 	 	 	 ExxonMobil	Fuels	Marketing	Business	
	 	 	 :	 C-Store	Manager,	Retail	Marketing	and	Investment		
	 	 	 	 Retail	Strategist,	Network	Planning,	Capital/Opex		
	 	 	 	 and	Feasibility,	ESSO	Thailand
	 	 	 :	 International	Marketing,		Motorola	Inc.,	Chicago	USA
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	บางจาก	รเีทล	จ�ากดั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มี	(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวตักิารกระท�าความผดิกฎหมายหลกัทรพัย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นายโชคชัย  อัศวรังสฤษฎ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำามัน

อายุ 50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)		มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Company	Secretary	Program	(CSP14/2005)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Effective	Minute	Taking	(EMT2/2006)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Corporate	Governance	and	Social	Responsibility	(CSR1/2007)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP108/2008)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Current	Issue	Seminar	(R-CIS1/2009)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE3/2009)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 TCLA	Executive	Development	Program	(EDP)	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
•	 นกับรหิารด้านพลงังานระดบัสูง	รุ่นที่	6	กระทรวงพลงังาน
•	 หลกัสูตรพฒันานกับรหิาร	ประจ�าปี	2554	กระทรวงการคลงั
•	 Senior	Executive	Program	(SEP-26)	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์
	 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	รุ่นที่	3	
	 สถาบนัพระปกเกล้า
•	 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูงการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ
	 ส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง	รุ่นที่	13	สถาบนัพระปกเกล้า
•	 หลกัสูตร	Leadership	Succession	Program	รุ่นที่	5	มูลนธิสิถาบนัและ
	 พฒันาองค์กรภาครฐั
•	 Leading	in	a	Disruptive	World	Standford	University	Executive	Program,	SEAC
•	 หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม”	(นมธ.)	รุ่นที่	12
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2558	–	ปัจจบุนั		:		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานธรุกจิการตลาด
	 	 	 	 และคลงัน�้ามนั	
•	 2558	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายส�ารวจและผลติ	
	 	 	 	 สายงานด้านยทุธศาสตร์องค์กรและพฒันาธรุกจิ
•	 2557	 :		ผู้อ�านวยการอาวโุส	สายส�ารวจและผลติ	สายงานด้าน	
	 	 	 	 ยทุธศาสตร์องค์กรและพฒันาธรุกจิ
•	 2555	 :		ผู้อ�านวยการอาวโุสสายพฒันาธรุกจิ	สายงานด้านพฒันาธรุกจิองค์กร
•	 2552	 :		ผู้อ�านวยการสายพฒันาธรุกจิ	สายงานด้านพฒันาธรุกจิองค์กร
•	 2550	 :	ผู้อ�านวยการส�านกัเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัและ	
	 	 	 	 เลขานกุารบรษิทั	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจากกรนีเนท	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	ขนส่งน�้ามนัทางท่อ	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	มูลนธิใิบไม้ปันสขุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :	300	หุ้น	หรอื	0.000022%	(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      087

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการผลิต 

อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตรบณัฑติ	(เคมเีทคนคิ)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	2560	-	ปัจจบุนั	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานการผลติ
•	2559		 :	 รกัษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานการผลติ
•	2558		 :	 ผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายปฏบิตักิารโรงกลั่น
•	2557		 :	 ผู้อ�านวยการสายปฏบิตักิารโรงกลั่น
•	2555		 :	 ผู้อ�านวยการสายความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม
•	2552		 :	 ผู้จดัการอาวโุสส่วนการกลั่น	2
•	2549	 :	 ผู้จดัการอาวโุสคอมมชิชั่นนิ่งโครงการ	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	ไม่มี	-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :		ไม่ม	ี(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นางสาวเรวดี  พรพัฒน์กุล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	(MBA)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ปรญิญาตร	ีการบญัช	ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง
•	 ปรญิญาตร	ีนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•	 ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP99/2555)
•	 หลกัสูตร	Executive	Development	Program	(EDP	12/2556)
•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP71/2559)
•	 หลกัสูตร	Smart	Disclosure	Program	(SDP/2559)
•	 หลกัสูตร	นกับรหิารด้านพลงังานระดบัสูง	(นบส.พน.)	รุ่นที่	1/2560
•	 หลกัสูตร	Developing	an	Outward	Mindset	(พฤศจกิายน	2561)
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจบุนั	:	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สงักดัฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล		
	 	 	 	 ปฏบิตัหิน้าที่ที่บรษิทั	บซีพีีจี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2556	 :	 ผู้อ�านวยการธรุกจิบรษิทัร่วม	
	 	 	 	 ปฏบิตัหิน้าที่ที่บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	จ�ากดั
•	 2550		 :	 ผู้อ�านวยการสายบญัชแีละภาษี	สายงานด้านบญัชแีละภาษี
•	 2547	 :	 ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนบญัช	ีและรกัษาการผูอ้�านวยการบญัชี
	 	 	 	 และภาษี
•	 2545	 :	 ผู้จดัการส่วนบญัชี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
		 -	ไม่ม	ี-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	ลมลกิอร์	จ�ากดั	
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	BSE	Energy	Holdings	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	BCPG	Japan	Corporation
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	BCPG	Engineering	Company
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(ปราจนีบรุ)ี	จ�ากดั		
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(ชยัภูม1ิ)	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(บรุรีมัย์)	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(บรุรีมัย์1)	จ�ากดั		
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บางจาก	โซลาร์เอน็เนอร์ยี	(นครราชสมีา)	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีพีจีี	ไบโอพาวเวอร์	1	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีพีจีี	ไบโอพาวเวอร์	2	จ�ากดั	
	 -	 กรรมการ	มูลนธิใิบไม้ปันสขุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	16,967	หุ้น	หรอื	0.001232%	
(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัตกิารกระท�าความผิดกฎหมายหลกัทรพัย์ฯ และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า	:	ไม่มี
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นายไมเคิล วิลเลียม ฟิสเชอร์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรธรรมชาติ

อายุ  60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 PH.D	Doctor	of	Philosophy,	University	of	Wales
•	 Bachelor	Degree	of	Science,	University	of	Leeds
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจบุนั	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 	 	 	 สายงานทรพัยากรธรรมชาติ	
อื่นๆ
•	 2558	-	ปัจจบุนั		:		Managing	Director	and	Chief	Executive	Officer,	
	 	 	 	 Nido	Petroleum	Ltd	
•	 2557	-	2558	 :		President,	Africa	Business	Unit,	Ophir	Energy	Ltd
•	 2548	-	2549	 :		Senior	Vice	President,	Exploration,	Operations	and		
	 	 	 	 Projects,OMV	Exploration	and	production	GmbH
•	 2547		 :		Asset/Exploration	Manager,	Woodside	Energy	Ltd,	Perth
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่ม	ี-	
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการผู้จดัการ	Nido	Petroleum	Pty	Ltd
	 -	 กรรมการ	OKEA	AS
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:	ไม่ม	ี(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
ประวตักิารกระท�าความผดิกฎหมายหลกัทรพัย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า:	ไม่มี

นางสาวภควดี จรรยาเพศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืน
และกำากับองค์กรและเลขานุการบริษัท

อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท	นติศิาสตรมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
•	 ปรญิญาตร	ีนติศิาสตรบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 เนตบิณัฑติไทย	ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
•	 ประกาศนยีบตัรกฎหมายธรุกจิ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 ประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี	(กฎหมาย)	
	 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•	 Company	Secretary	Program	(CSP34/2010)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP142/2010)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรพฒันาผู้บรหิาร	(EDP)	ประจ�าปี	2555	กระทรวงการคลงั
•	 Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	(SFE16/2012)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 Anti-Corruption:	The	Practical	Guide	(ACPG2/2013)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	รุ่นที่	4/2556		
	 สถาบนัพระปกเกล้า
•	 หลกัสูตรผู้ปฏบิตังิานเลขานกุารบรษิทั	รุน่ที่	2/2560	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
•	 Certificate	of	Top	Management	โดยบรษิทัฯ	ร่วมกบัสมาคมการจดัการธรุกจิ	
	 แห่งประเทศไทย	และ	Duke	Corporate	Education	
•	 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูงการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	
	 รุ่นที่	17	(ปรม.17)	สถาบนัพระปกเกล้า
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจบุนั	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานพฒันาความยั่งยนื	
	 	 	 	 และก�ากบัองค์กร	และเลขานกุารบรษิทั
¶•	 2558	 :	 ผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและก�ากบัองค์กร		
	 	 	 	 และเลขานกุารบรษิทั
•	 2554	 :	 ผู้อ�านวยการส�านกัเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั		
	 	 	 	 และเลขานกุารบรษิทั
•	 2552	 :	 ผู้จดัการอาวโุสส�านกัเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั		
	 	 	 	 และเลขานกุารบรษิทั
•	 2550	 :	 ผู้จดัการอาวโุสส�านกักฎหมาย	
อื่นๆ
•	 2549-2551	 :		ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตวัสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ		
	 	 	 	 และอนกุรรมาธกิารการพลงังาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน  	
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	ไม่มี	-
• สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษทัฯ	:	15,500	หุน้	หรอื	0.001126%	(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
• ประวัติการกระท�าความผดิกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า :	ไม่มี
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นายสุวัฒน์ มีมุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ

อายุ 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
•	 ปรญิญาโท		บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	Mississippi	College	
•	 ปรญิญาตร	ี	วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Director	Certification	Program	(DCP268/2018)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสูตรเดล	คาร์เนก,ี	เดล	คาร์เนกี	วอชงิตนั	ด.ีซ.ี	สหรฐัอเมรกิา
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)	
•	 2561	-ปัจจบุนั	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 	 	 	 สถาบนันวตักรรมและบ่มเพาะธรุกจิ
อื่นๆ
•	 2558	-	2561		 :	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	Digital	Business	Development	
	 	 	 	 บรษิทั	คงิ	เพาเวอร์	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากดั
•	 2555	-	2557		 :	 ผู้จดัการทั่วไป	บรษิทั	จเีอเบลิ	จ�ากดั
•	 2554	 :	 ผู้อ�านวยการ	ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2544	-	2554			 :	 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงนิ	World	Wide	Small	Medium
		 	 	 	 Business,	Service	and	Partner	บรษิทั	ไมโครซอฟท์	จ�ากดั		
	 	 	 	 วอชงิตนั	ด.ีซ.ี	สหรฐัอเมรกิา
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			
•	 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กจิการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวีี	ไบโอเบส	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวีี	เอน็เนอร์ยี	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวีี	อนิโนเวชั่น	จ�ากดั
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	บซีวีี	พาร์ทเนอร์ชพิ	จ�ากดั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี	(ณ	วนัที่	7	กนัยายน	2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าความผดิกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า :	ไม่มี



 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำา
 

สำานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว

Accountability

R esponsibility

t ransparency

Equitable Treatment

Vision to Create Long Term Value

Ethics
มีคุณธรรมและจริยธรรม
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การกำากับดูแลกิจการที่ด ี

1. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดแีละการต่อต้านคอร์รปัชนั
• ด้านนโยบาย	คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มนีโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรตั้งแต่ปี	2546	ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงานทุกคนน�าไปปฏิบัติ	 โดยทบทวนเป็นประจ�า
ทุกปี	ซึ่งในปี	 2560	บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงนโยบายฯ	 เป็น	
ครั้งที่	15	เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการให้สอดคล้องกับ
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการที่ดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	การ
จ�ากัดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นโดย
ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บรหิารที่ด�ารงต�าแหน่งบรษิทัในกลุม่	
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระให้ไมเ่กนิ	3	วาระ
ติดต่อกัน	และหน้าที่การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย์ให้สอดคล้องกบัประกาศ	ก.ล.ต.ที่	สจ.	38/2561
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• ด้านการสื่อสาร

-	 บรรยายเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 (วันที่	22	มีนาคม	2561,	
15	พฤษภาคม	2561	และ	26	มถินุายน	2561)

-	 บรรยายเรื่องการก�ากบัดูแลกจิการที่ดแีละการต่อต้านคอร์รปัชนัในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่	(วนัที่	4	กรกฎาคม	2561)
-	 จัดกิจกรรม	CG	Day	ประจ�าปี	 (ปีที่	14)	โดยมี	ศ.เกียรติคุณ	นพ.เกษม	วัฒนชัย	ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด

เกี่ยวกบัการประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนดี	และการใช้ความรู้คู่คณุธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	(วนัที่	7	พฤศจกิายน	2561)
-	 จดัสมัมนาคู่ค้าประจ�าปี	“BCP	CAC-SME”	Executive	Briefing	&	Workshop:	โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริตส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ให้แก่คู่ค้า	 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมและ	
เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ	“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	 (CAC)	ซึ่งปัจจุบันมี	
ผู้ได้รบัการรบัรอง	CAC-SME	ทั้งสิ้น	10	ราย	โดยมี	6	ราย	ที่เป็นคู่ค้าของบรษิทัฯ	(วนัที่	19	มถินุายน	2561)

• ด้านแนวปฏิบัติ

-	 จัดให้พนักงานทุกคนด�าเนินการตอบรับและท�าแบบทดสอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน
ประจ�าปี	 โดยพนักงานต้องท�าแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	เพื่อประเมินผลและสร้างความรู้ความเข้าใจ		
ผ่านระบบบรหิารงานบคุคลออนไลน์	(e-HR)	และระบบจดัการความรูอ้อนไลน์	(We	Share)	(ระหว่างวนัที่	12-30	พฤศจกิายน	
2561)

-	 เป็นกลางทางการเมอืง	และไม่มแีนวปฏบิตัทิี่จะให้การชว่ยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงใดๆ	ไมว่่าโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อม	

-	 มกีารบรจิาคเพื่อการกศุลซึ่งต้องน�าไปใช้ส�าหรบัสาธารณกศุลเท่านั้น	รวมถงึเงนิสนบัสนนุเพื่อธรุกจิของบรษิทัฯ	ต้องไม่ใช้
เป็นข้ออ้างส�าหรบัการคอร์รปัชนั	โดยต้องมเีอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคล้องกบัระเบยีบบรษิทัฯ

-	 ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส	และไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นใด
ที่เกินความจ�าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ	หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย		
ให้พนกังานปฏเิสธไม่รบัและรายงานผู้บงัคบับญัชาตามล�าดบัชั้นเพื่อทราบ

-	 เน้นย�้านโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อเป็นการ
ยกระดบัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดแีละสร้างบรรทดัฐานที่ดใีนการด�าเนนิธรุกจิต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่ายอย่างยตุธิรรม

• ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เพื่อก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ	จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	การบริหาร	
ความเสี่ยง	และการตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบงานที่ส�าคญั	เช่น	การจดัซื้อจดัจ้าง	การบนัทกึบญัชี	เป็นต้นพร้อมทั้ง
ตดิตามความก้าวหน้าของแผนจดัการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ
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• ด้านการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี	และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ	
คณะกรรมการบรษิทัทราบ

นอกจากนี้	บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมเป็นภาคทีี่เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านคอร์รปัชนัคอื	UN	Global	Compact	ของสหประชาชาติ	และ	
ในปี	2556	เป็น	1	ใน	22	บรษิทัแรกที่ผ่านการรบัรองเป็นสมาชกิในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	ซึ่งในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้รบัการต่ออายหุลงัจากรบัรองครั้งแรก

	
2. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการ	
ของบรษิทัฯ	รายละเอยีดคณะอนกุรรมการปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ	

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ปัจจบุนัมกีรรมการจ�านวน	15	คน	ซึ่งเป็นกรรมการอสิระจ�านวน	10	คน	และมผีู้บรหิารตามนยิามก.ล.ต.จ�านวน	8	คน	โดยมี
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้บรหิารสูงสดุ	ทั้งนี้	การแต่งตั้งกรรมการบรษิทั	และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ในส่วนการสรรหา
กรรมการ	ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	นอกเหนือจากการใช้
ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	รายละเอยีดคณุสมบตักิรรมการอสิระ		
รวมถงึการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสดุ	ปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน
บริษัทฯ	มีการด�าเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทร่วมทุน	รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น		
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลที่ท�าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของ	
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	และบรษิทัร่วมทนุ	เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิทัฯ	ซึ่งรวมถงึ

•	 การส่งบคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ	ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารตามสดัส่วนการถอืหุน้	โดยคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผู้พจิารณาแต่งตั้งบคุคลเป็นกรรมการผู้แทน	รายละเอยีดปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ

•	 การก�าหนดแนวทางการก�ากบัดแูลบรษิทัร่วมทนุให้กรรมการผู้แทนถอืปฏบิตั	ิเพื่อให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัย่อย	บรษิทั
ร่วม	และบรษิทัร่วมทนุเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั	สอดคล้องกบัแนวนโยบายของบรษิทัฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยการ
ลงคะแนนเสยีงหรอืด�าเนนิการในเรื่องที่ส�าคญัจะต้องได้รบัอนมุตัจิากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
คณะกรรมการบรษิทั	หรอืผู้ถอืหุ้น	แล้วแต่กรณี

•	 การจัดให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย	
ของบรษิทัฯ

•	 การก�ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน	รวมถงึการท�ารายการส�าคญัให้ถกูต้องสอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ
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5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
บรษิทัฯ	ก�าหนดข้อพงึปฏบิตัขิองกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	โดยห้ามใช้ข้อมูลภายใน
ที่มีสาระส�าคัญของบริษัทฯ	ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบรษิทัฯ	ดงันี้

1.		กรรมการ	และผู้บรหิาร	รวมทั้งคู่สมรสหรอืผู้ที่อยู่กนิด้วยกนัฉนัสามภีรยิา	และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ	รวมถงึนติบิคุคล	
ซึ่งบคุคลข้างต้นเป็นผูถ้อืหุน้เกนิร้อยละ	30	ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของนติบิคุคล	มหีน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถอืครองหลกัทรพัย์	ต่อส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ภายใน	3	วนั	ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามมาตรา	
275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	นอกจากนี้	มีการรายงานการถือและเปลี่ยนแปลง
หลกัทรพัย์ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุเดอืน	

2.		กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที่เกบ็รกัษาข้อมูลภายในของบรษิทัฯ	ที่ล่วงรู้จากการปฏบิตัหิน้าที่	และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนหรอืผู้อื่น	รวมถงึงดซื้อขายหลกัทรพัย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิอย่างน้อย	1	เดอืน	และหลงัการประกาศ	
แจ้งข่าวงบการเงนิอย่างน้อย	3	วนั

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน
ระเบยีบของบรษิทัฯ	โดยมโีทษตั้งแต่การตกัเตอืนจนถงึขั้นให้ออกจากงาน

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีประเทศไทย	และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ	ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่	
ผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2561	สงักดั	รวมทั้งบคุคลหรอืกจิการที่เกี่ยวข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดั
ในรอบปีบญัชทีี่ผ่านมามจี�านวนเงนิรวม	11.56	ล้านบาท	ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชทีี่จ่ายโดยบรษิทัร่วม	ทั้งนี้	บรษิทัที่เป็นส�านกังาน
สอบบญัชแีละผูส้อบบญัชไีม่มคีวามสมัพนัธ์	หรอืส่วนได้เสยีใดๆ	กบับรษิทั/ผู้บรหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคล
ดงักล่าว

• ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561

1.	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี	และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	 เป็นเงินจ�านวน		
1.92	ล้านบาท	ให้แก่เคพเีอม็จี

 ค่าสอบบัญชีของบริษัท

	1.	ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั		 0.40	ล้านบาท	
	2.	ค่าสอบบญัชงีบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวมประจ�าปีของบรษิทั		 1.52	ล้านบาท

 รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 1.92 ล้านบาท
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2.	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปีของบริษัทย่อย	และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ		
ซึ่งตรวจสอบโดยเคพเีอม็จี	ประเทศไทย	และเคพเีอม็จใีนต่างประเทศโดยบรษิทัย่อยเป็นผู้รบัผดิชอบค่าสอบบญัชี

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

1.	ค่าสอบบญัชปีระจ�าปีของบรษิทัย่อยในประเทศไทย	และค่าสอบทานงบการเงนิ
			รายไตรมาสของบรษิทัย่อยที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
	 -	จ�านวนบรษิทัย่อย		 17	บรษิทั	
	 -	จ�านวนเงนิ		 5.21	ล้านบาท
2.	ค่าสอบบญัชปีระจ�าปีของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ	
	 -	จ�านวนบรษิทัย่อย		 38	บรษิทั	
	 -	จ�านวนเงนิ	(เทยีบเท่า)	 4.43	ล้านบาท

 รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 9.64  ล้านบาท

• ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่	 เคพีเอ็มจี	และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทนุจ�านวนเงนิ	1.5	ล้านบาท	ให้แก่ส�านกังานสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอื
กจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี	และส�านกังานสอบบญัชดีงักล่าว

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ได้จัดให้มีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2555	ซึ่งต่อมา
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท	
จดทะเบยีน	ปี	2560	(CG	Code)	มผีลใช้บงัคบัตั้งแต่เดอืนมนีาคม	2560	ซึ่งประกอบด้วยหลกัปฏบิตั	ิ8	ข้อหลกั	โดยในปีที่ผ่าน
มาบรษิทัฯ	ยงัคงปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างต่อเนื่อง	โดยแบ่งเป็น	5	ด้านดงันี้

1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หมวดที่	3.3		
ซึ่งมกีารปฏบิตัดิงันี้
•	 ใช้เกณฑ์วนัก�าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้	(Record	Date)	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	เพื่อให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาพจิารณาเอกสาร

เชญิประชมุและข้อมูลต่างๆ	ก่อนการประชมุมากขึ้น
•	 แจ้งก�าหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ	2	เดือนก่อนวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผน

ตารางเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้	ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้		
•	 จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุและข้อมลูประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งส่งหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ	ส�าหรบักรณทีี่ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถมาประชมุด้วยตนเอง	กส็ามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนได้	
•	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามที่ต้องการให้บรษิทัฯ	ชี้แจงในประเดน็ของระเบยีบวาระที่น�าเสนอของการประชมุสามญั

ผู้ถอืหุ้นประจ�าปี	ล่วงหน้าตั้งแต่วนัที่	31	สงิหาคม	2561
•	 อ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้นด้วยตนเองหรอืมอบฉนัทะ
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•	 อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้น	ในวนัประชมุผู้ถอืหุ้น	ดงันี้
-	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อความสะดวกในการเดินทาง	โดยส�ารองที่จอดรถไว้อย่าง	

เพยีงพอ	และจดัรถรบัส่งผู้ถอืหุ้น	ณ	สถานรีถไฟฟ้าบทีเีอสบางจาก	ในกรณทีี่ผู้ถอืหุ้นเดนิทางมาด้วยตนเอง
-	 ใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและความรวดเรว็	
-	 ใช้โปรแกรมการจดัประชมุผู้ถอืหุ้นในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนน	เพื่อให้มปีระสทิธภิาพและความโปร่งใส
-	 จดัเตรยีมอากรแสตมป์ในกรณทีี่ผู้ถอืหุ้นมกีารมอบฉนัทะมา	โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย	
-	 จดัท�าสติ๊กเกอร์สญัลกัษณ์ส�าหรบัผู้ถอืหุ้นที่ลงทะเบยีนแล้ว	เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชมุ	โดยไม่ต้อง

เสยีเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
•	 ก่อนการประชุม	 เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละ

ระเบยีบวาระ	รวมถงึขอตวัแทนผู้ถอืหุ้นร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีงร่วมกบัผู้ตรวจสอบ
•	 ระหว่างการประชมุ	

-	 ด�าเนนิการประชมุเป็นไปตามระเบยีบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้น	โดยไม่มกีารเพิ่มหรอืสลบัวาระ	
-	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ	รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็น

ที่ส�าคญัไว้ในรายงานการประชมุ
•	 ภายหลงัการประชมุ

-	 เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของ	ตลท.	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในช่วงเย็นของ	
วนัประชมุ

-	 เผยแพร่รายงานการประชมุผา่นช่องทางของ	ตลท.	และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	รวมถงึน�าส่งให้ผูถ้อืหุ้นซึ่งแสดงความ
เหน็ในที่ประชมุ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	 2561	บริษัทฯ ได้เชิญนายวิสิษฐ์ เอื้อวิโรจนังกูร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ  

เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ 

บรษิทั	รวมถงึกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถอืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉนัทะที่มสีทิธเิข้าร่วมประชมุ	องค์ประชมุ	ผู้ที่มส่ีวนได้เสยี	
ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง	และวิธีการลงคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง	การเก็บบัตรลงคะแนนและ	
ตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน	ทั้งนี้	มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การ	
นบัคะแนนเสยีงในที่ประชมุผู้ถอืหุ้นด้วย	

2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	นอกเหนอืจากที่กฎหมายก�าหนด	ซึ่งมกีารปฏบิตัดิงันี้
•	 เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	34	วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน

ประชมุ	30	วนั
•	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้		และเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วนั

ที่	31	สงิหาคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	โดยบรษิทัฯ	เปิดเผยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบน	เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท.	โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระส�าคญัที่ผู้ถอืหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจ	

•	 สนบัสนนุให้ผู้ถอืหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่สามารถก�าหนดทศิทางในการลงคะแนนเสยีงได้	(แบบ	ข)	ตลอดจนเสนอ
ชื่อกรรมการอสิระทั้งหมดจ�านวน	10	คน	เป็นทางเลอืกให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉนัทะในการประชมุผู้ถอืหุ้น

•	 ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระการประชมุ	โดยเฉพาะในวาระเลอืกตั้งกรรมการที่ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตั้งได้เป็นราย
บคุคล	โดยมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุ้นที่ตนมตี่อการเลอืกตั้งกรรมการ	1	คน		
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•	 ก�าหนดให้กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องที่พจิารณา	ไม่มสีทิธอิอกเสยีงและต้องไม่อยู่ในที่ประชมุในวาระดงักล่าวไว้
ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	

•	 ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท	และการไม่หาประโยชน์ให้
แก่ตนเองหรอืผู้อื่นโดยอาศยัข้อมูลความลบัของบรษิทัฯ	ไว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	

3) ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี	ทั้งนี้	ในระบบการก�ากบัดูแลกจิการมผีู้มสี่วนได้เสยีหลายกลุ่มที่ส�าคญัด้วยกนั	ได้แก่	ลูกค้า	พนกังาน	คู่ค้า	ผู้ถอืหุ้น	
หรอืผูล้งทนุ	เจ้าหนี้	รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยูร่อบบรษิทัฯ	สงัคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งบรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิอง	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	รวมถึงไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา		
ซึ่งมนีโยบายและการปฏบิตัดิงันี้	(รายละเอยีดปรากฏในรายงานการพฒันาความยั่งยนื)

พนักงาน

•	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง	 โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล	 (Individual		
Development	Plan	:	IDP)	ประจ�าปี	

•	 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก	Balanced	Scorecard	ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	 (KPIs)	ซึ่ง	
ผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏบิตังิาน	

•	 ดูแลพนกังานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ทั้งในระยะสั้น	
และระยะยาว	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้จัดท�า	Salary	 Survey	 ร่วมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจ�าทุกปี		
เพื่อทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้		
รวมถงึจดัให้มสีวสัดกิารในระดบัที่สงูกว่ากฎหมายก�าหนดไว้	กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล	รถบรกิาร	
รับส่ง	กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์	และสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่างๆ	 เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจาก
ปฏบิตัภิารกจิประจ�าวนั

ผู้บริโภค

•	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและ
บริการที่เชื่อถือได้	รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งๆ	ขึ้น	ภายใต้เงื่อนไขการ
ปฏบิตัทิี่เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อลูกค้า	ทั้งนี้	ผลจากการมุ่งมั่นพฒันาเพื่อตอบเสยีงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้
สถานบีรกิารน�้ามนับางจากเป็นแบรนด์ที่สามารถรกัษาอนัดบั	1	ร่วม	วดัโดยคะแนน	Net	Promoter	Score	(NPS)

•	 บริษัทฯ	ยังได้ใส่ใจและค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค	โดยมีการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ	พร้อมทั้งให้ข้อมูล
เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และบรกิารที่ถูกต้องเพยีงพอ	

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

•	 บริษัทฯ	มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรม	 โดยด�าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ
บริษัทเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมี	“คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ”	และ	“แนวนโยบายตัวแทน
สถานีบริการน�้ามันบางจาก”	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ	และเพื่อให้	
ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ	มีการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่
เหมาะสม	รวมถงึปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครดั	กรณทีี่ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่ง	ต้องรบีแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไข

•	 การคดัเลอืกคูค่า้	ก�าหนดใหม้หีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกคูค้่า	โดยมกีารคดักรองคูค้่าอย่างเครง่ครดั	เพื่อให้ม	ี
การด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึ่งบริษัทฯ	จะเชิญให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การ	
ขึ้นทะเบยีนเป็นคูค้่ากบับรษิทัฯ	เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อแข่งขนักบัคูค้่ารายอื่นที่ประกอบธรุกจิลกัษณะเดยีวกนั	จากนั้น
คณะกรรมการจดัหาพสัดจุะพจิารณาคดัเลอืกคู่ค้าจากราคาและเทคนคิต่อไป
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เจ้าหนี้

บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	มีความรับผิดชอบและโปร่งใส	ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญาและ
พันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน	การบริหารเงินทุนและการช�าระหนี้	 ดูแลหลักทรัพย์	
ค�้าประกัน	รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให	้
เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน	และความสามารถในการช�าระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข	
ข้อใดข้อหนึ่ง	ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บรษิทัฯ	มกีารด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม	โปร่งใส	และการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่ง	ภายใต้กรอบกตกิาของการ
แข่งขนัที่ดี	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีารที่ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม	เช่น	การจ่ายเงนิ
สนิจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง	เป็นต้น	และไม่ท�าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล	 เชื่อถือได้	และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มี
ฐานะทางการเงนิที่มั่นคงอย่างยั่งยนื	เพื่อเพิ่มมลูค่าหุ้นสงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุ้น	รวมถงึจดัให้มชีอ่งทางตดิต่อผ่านเวบ็ไซต์และ	
นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ	

เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	อาทิ	 ISO14000	 เป็นต้น	 โดยมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย		
ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธรุกจิ	รวมถงึก�าหนดนโยบายอาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	สิ่งแวดล้อม
และพลงังาน	เพื่อเป็นหลกัปฏบิตัแิก่กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานทกุคน	

•	 ดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม	
-	 ภายในองค์กรโดยลดการใช้พลงังานไฟฟ้าด้วยหลอดไฟ	LED	ส่งเสรมิการใช้กระดาษรไีซเคลิ	และปรบักระบวนการ

ท�างานต่างๆ	 เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ	รวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่อง	
อาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	สิ่งแวดล้อมและพลงังาน	

-	 ภายนอกองค์กรโดยจดัให้มรีะบบ	E-Procurement	ส�าหรบัคูค้่าในการเสนอราคาจดัซื้อจดัจ้าง	และระบบ	E-Complaint	
ส�าหรบัลูกค้าในการร้องเรยีนหรอืให้ข้อเสนอแนะ	เพื่อลดการใช้กระดาษ

•	 จัดท�าจุลสาร	“ครอบครัวใบไม้”	และสาร	“รอบรั้วบางจาก”	ส�าหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของ	
บริษัทฯ	พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์	 เช่น	การประหยัดพลังงาน	ความปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน		
การดูแลสขุภาพ	และการร่วมรกัษาสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรได้แก่	พลังงาน	น�้า	สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย	และด�าเนินการทบทวนปรับปรุง	 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง	เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ	และมีการจัดการ
ของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ	มกีารน�าของเสยีมาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ	จัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและ	
ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	โดยถอืเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิาร	พนกังานทกุคน	บรษิทัในเครอื	
ตลอดจนผู้รบัเหมาที่ท�างานในนามของบรษิทัฯ	อนัจะต้องปฏบิตัติามนโยบายฯ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย	จรรยาบรรณ	หรือ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	ของบุคคลในองค์กร	ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น	รวมถึง	
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รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง	หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง	และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้ง
เบาะแสโดยจดัท�าระบบฐานข้อมูลความลบัซึ่งเข้าถงึได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีมสี่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลผลประโยชน์ของบรษิัทฯ	ได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กรณมีีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระท�าความผิด	จะมกีารตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผูแ้ทนจากส่วนงานที่ไม่มส่ีวนได้เสยีในเรื่องดงักล่าว	เพื่อพจิารณาสอบสวนด�าเนนิการตาม
ระเบยีบ	และแจ้งผลกลบัไปยงัผู้ร้องเรยีน	โดยมชี่องทางดงันี้

	 จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	 ico@bangchak.co.th
	 จดหมายธรรมดา	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 	 บรษิทั	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)
	 	 2098		อาคารเอม็	ทาวเวอร์	ชั้น	8	ถนนสขุมุวทิ	แขวงพระโขนงใต้			
	 	 เขตพระโขนง	กรงุเทพมหานคร	10260
	 	 โทรศพัท์	0	2335	4566

ทั้งนี้	ในปี	2561	มทีั้งหมด	1	ราย	เกี่ยวกบัการเบกิค่าใช้จ่ายบรษิทัฯ	ซึ่งหลงัจากสอบสวนข้อเทจ็จรงิโดยหน่วยงานที่ดูแล
แล้วสรปุว่าพนกังานบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าที่	แต่มไิด้มเีจตนาทจุรติ

ช่องทางติดต่อบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทั	 โทรศพัท์	0	2335	4638	
	 	 โทรสาร	0	2016	3982
	 	 E-mail:	bcpsecretary@bangchak.co.th
	 เลขานกุารบรษิทั	 โทรศพัท์	0	2335	4050
	 	 โทรสาร	0	2016	3982
	 	 E-mail:	pakawadee@bangchak.co.th
	 นกัลงทนุสมัพนัธ์	 โทรศพัท์	0	2335	4583	
	 	 โทรสาร	0	2335	8000
	 	 E-mail:	ir@bangchak.co.th

4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการที่ดี	และบรษิทัฯ	มกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	ดงันี้
•	 แถลงผลประกอบการ	ข้อมลูบรษิทัฯ	รวมถงึแนวโน้มในอนาคตแก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทนุทั้งในและต่างประเทศเป็น

ประจ�าทกุไตรมาส
•	 เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารส�าคญัของบรษิทัฯ	ซึ่งรวมถงึหนงัสอืบรคิณห์สนธิ	หนงัสอืรบัรอง	และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	

นอกเหนอืจากนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดไีว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ
•	 มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์	นักลงทุน	และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทาง	

การเงนิ	ผลการด�าเนนิงาน	ฐานะของบรษิทัฯ	และธรุกรรมที่มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ
•	 เผยแพร่ข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอผ่านทางช่องทางตลท.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	รายงาน

ประจ�าปี	รวมถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกบับทบาท	หน้าที่	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไว้ในนโยบาย
การก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	(รายละเอยีดปรากฏใน	“โครงสร้างการจดัการ”)	ซึ่งมกีารปฏบิตัดิงันี้
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•	 ทบทวนและก�าหนดวสิยัทศัน์	ภารกจิ	กลยทุธ์	เป้าหมาย	แผนธรุกจิ	และงบประมาณเป็นประจ�าทกุปี	เพื่อเพิ่มมูลค่า
สูงสุดแก่กิจการ	และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์
และนโยบายที่ส�าคัญ	โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย	 (Key	Performance	 Indicators:	KPI)	ทางการเงินและแผนงาน
ต่างๆ	ได้มกีารเหน็ชอบในการก�าหนดตวัชี้วดัและเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี	

•	 ตดิตามผลการด�าเนนิงานของฝ่ายจดัการและดูแลให้มกีารน�ากลยทุธ์ของบรษิทัฯไปปฏบิตั	ิโดยก�าหนดให้มกีารรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด�าเนนิงานและผลประกอบการของบรษิทัฯ	ทกุเดอืนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

•	 ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจ�าปีร่วมกับฝ่ายจัดการ	 เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และก�าหนดเป้าหมาย
องค์กร

•	 จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม	และการประชุมระหว่างกันของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารในเดอืนเมษายนและพฤศจกิายน

•	 จัดให้มีการศึกษาดูงานธุรกิจด้านพลังงาน	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ	
ในการลงทนุธรุกจิใหม่ในอนาคต	ณ	ประเทศโมรอ็กโก-โปรตเุกส	ให้แก่คณะกรรมการบรษิทั

•	 จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	แบบรายบุคคล	(โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม)		
แบบทั้งคณะ	และคณะกรรมการชดุย่อย

•	 จัดให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล		
และมกีารตดิตามการด�าเนนิการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม�่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

•	 จัดให้มีฝ่ายกฎหมายและก�ากับองค์กรเพื่อรับผิดชอบด้านกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน	 (Compliance)	ติดตาม
ดูแลให้ทกุส่วนในบรษิทัฯ	ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน	อาท	ิจดัท�า	Legal	Assessment	ของส่วนงานใน
บรษิทัฯ	การก�ากบัดแูลการตอ่อายใุบอนญุาตโดยมรีะบบแจง้เตอืนการต่อใบอนญุาตของบรษิทัฯ	ไปยงัผูบ้งัคบับญัชา
และพนกังานที่รบัผดิชอบ	รวมทั้งให้ความรูก้ฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	Outlook	เสยีงตามสาย	การอบรมกฎหมาย
ประจ�าปี	เป็นต้น		

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มั่นที่จะบรหิารงานโดยยดึหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด	ีเพื่อให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	เป็นไป
อย่างโปร่งใส	มปีระสทิธภิาพ	และรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่าย	ซึ่งคณะกรรมการตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีต่ามหลกั

ปฏบิตัขิอง CG Code ใหม่ รวมถงึได้พจิารณาและทบทวนการน�าหลกัปฏิบตัติาม CG Code ไปปรบัใช้ตามบรบิททาง

ธุรกิจของบริษัทแล้วเป็นส่วนใหญ่	ทั้งนี้	สรปุประเดน็ที่ยงัไม่ได้ปฏบิตัดิงันี้	และจะน�าไปพจิารณาปรบัใช้ให้เหมาะสมต่อไป	

 หลักปฏิบัติตาม CG Code เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ

	 •		จ�านวนกรรมการที่เหมาะสม	 บรษิทัฯ	มกีรรมการจ�านวน	15	คน	ตั้งแต่ป	ี2557	โดยบรษิทัฯ	มกีารขยาย
				 ไม่น้อยกว่า	5	คนและไม่ควรเกนิ	12	คน		 การลงทนุในธรุกจิใหม่อย่างต่อเนื่อง	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องมคีวาม
				 (ตามหลกัปฏบิตั	ิ3.1.2)	 หลากหลายของกรรมการ	ทั้งด้านคณุสมบตั	ิความรูค้วามสามารถเฉพาะ	
	 	 	 ให้เหมาะสม	เพยีงพอกบัการขยายธรุกจิ

	 •	 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุ	 บรษิทัฯ	จดัให้มรีะบบการประชมุทางอเิลก็ทรอนกิส์	เพื่ออ�านวยความ
	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของการประชมุ	 สะดวกให้แก่กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	และท�าให้ได้รบั
	 	 คณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในรอบปี		 ความคดิเหน็ที่เปน็ประโยชน์ของกรรมการที่ไมส่ามารถเข้ารว่มประชมุได้
	 	 (ตามหลกัปฏบิตั	ิ3.5.5)	
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8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	ห้ามพนกังานกระท�าการใดๆ	อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	ได้แก่	การม	ี
กิจกรรมหรือกระท�าการใดๆ	อันอาจท�าให้บริษัทฯ	 เสียผลประโยชน์	หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร	หรือเป็นการแบ่ง	
ผลประโยชน์จากบรษิทัฯ	ทั้งนี้	รวมถงึการแข่งขนักบับรษิทัฯ	การแสวงหาประโยชน์จากกจิการส่วนตวัของบรษิทัฯ	การใช้ข้อมูล	
ของบรษิทัฯ	หาผลประโยชน์	และการถอืหุ้นในกจิการคู่แข่งของบรษิทั

ทั้งนี้	บรษิทัฯ	ได้จดัท�าแบบรายงานดงัต่อไปนี้	เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิมขีึ้น
• แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ที่ห้ามมิให้พนักงานกระท�าการใดๆ	อันเป็นการขัดต่อ	
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าแบบแจ้งผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์	 (e-HR)	 เพื่อให้พนักงานยืนยัน
การรับทราบนโยบายฯ	รวมถึงกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี	และน�าส่งฝ่ายตรวจสอบภายใน	
โดยผ่านผู้บังคับบัญชาส่วนงาน	เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระท�าการใดๆ	ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทาง
ธรุกจิของบรษิทัฯ

• แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

	 ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมี
ส่วนได้เสยีของตนหรอืของบคุคลที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทั
ย่อยนั้น	บรษิทัฯ	จงึได้จดัท�าแบบรายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการและผู้บรหิารตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อ
ให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานต่อบรษิทัฯ	ทกุครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลง	โดยเลขานกุารบรษิทัได้ส่งส�าเนารายงานให้ประธาน
กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย	อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุรติ

• แบบฟอร์มรายงานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

	 เพื่อให้การท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ	กบับคุคลหรอืกจิการที่เกี่ยวโยงกนัเป็นไปอย่างถกูต้องโปร่งใส	ตามหลกัเกณฑ์ที่	ตลท.	
ก�าหนด	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	รวมถึงจัดท�าแบบฟอร์มรายงานการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั	โดยให้พนกังานที่รบัผดิชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานให้ส่วนเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั	
และส�าเนาให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ	ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ	
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง		
เชื่อถอืได้	สม�่าเสมอ	ทนัเวลา	และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ก�าหนด	จงึได้จดัให้ส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ์	
(Investor	Relations)	ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่ส�าคญัต่อนกัลงทนุ	ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงนิ	ข้อมูลด้าน
ผลการด�าเนนิงานและแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ	รวมถงึข้อมลูต่างๆ	ที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	และก�ากบั
ดูแลคณุภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทนุและผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทัฯ	ให้ได้รบัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั	บรษิทัฯ	ได้น�าเสนอ
ผลการด�าเนนิงานและการแจ้งสารสนเทศของบรษิทัฯ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	สรปุได้ดงันี้

•	 ทางตรง	:	บรษิทัฯ	ได้จดัให้ผูบ้รหิารได้มโีอกาสพบปะผู้ถอืหุน้	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	นกัลงทนุ	และพนกังานผ่านกจิกรรม
ต่างๆ	เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอในรูปของการจัด	Analyst	Meeting,	Roadshow,	Conference	Call,	
การเข้าร่วม	Conference	ทั้งในและต่างประเทศ	ตลอดจนการเข้าร่วมกจิกรรมพบปะนกัลงทนุรายย่อยในงาน	Opportunity	
Day	หรือการออกบูธในงาน	SET	 in	 the	City	ซึ่งจัดโดย	ตลท.	หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	 เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้เข้าใจการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	มากขึ้น	นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้นกัลงทนุสถาบนัจากทั้งในและ	
ต่างประเทศ	ตลอดจนนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	สามารถท�านดัหมายเข้าพบผูบ้รหิารเพื่อสอบถามข้อมลูต่างๆ	ของบรษิทัฯ	
ผ่านกจิกรรม	Company	Visit	ได้อกีด้วย	
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 ประเภทกิจกรรม จ�านวน (ครั้ง)

	 Roadshow	ต่างประเทศ	 6
	 Roadshow	ในประเทศ	 3
	 Analyst	Meeting	 4
	 Opportunity	Day	(จดัโดย	ตลท.)	 4
	 เข้าพบสมัภาษณ์	หรอืพูดคยุกบัผู้บรหิารบรษิทั	(Company	Visit)	 9
	 Conference	Call	 3
	 ตอบค�าถามทาง	E-mail	/	โทรศพัท์	 528	(เฉลี่ยวนัละ	2	ครั้ง)
	 E-news	Letter	 4
	 Factsheet	 4
	 เยี่ยมชมกจิการของบรษิทั	(Site	Visit)	 3
	 กจิกรรมพบปะผู้ถอืหุ้นและนกัลงทนุรายย่อย	 3
	 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	 2

•	 ทางอ้อม	:	บรษิทัฯ	มกีารให้ข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกบับรษิทัฯ	ผลการด�าเนนิงาน	งบการเงนิ	รายงานสารสนเทศต่างๆ	ที่บรษิทัฯ	
แจ้งต่อ	ตลท.	รวมถงึมกีารเผยแพร่ข้อมลูน�าเสนอ	ทั้งเอกสารและวดิโีอออดโิอที่ใช้ในการประชมุ	ตลอดจน	E-Newsletter	และ	
Factsheet	ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	www.bangchak.co.th	ในหน้านกัลงทนุสมัพนัธ์	ซึ่งจะมขี้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษที่ได้ปรบัปรงุให้ทนัสมยัเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ

กรณทีี่นกัลงทนุและผูเ้กี่ยวข้องมข้ีอสงสยัและต้องการสอบถาม	สามารถตดิต่อได้ที่	นางสาวศภุมล	เอี่ยมอ่อน	โทร.	0	2335	8663	
หรอื	e-mail:	ir@bangchak.co.th
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทับางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ	มคีวาม
เป็นอสิระ	และมปีระสบการณ	์โดยมนีายสเุทพ	วงศว์รเศรษฐ	เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ		นางปรศินา	ประหารข้าศกึ		และ
พลต�ารวจโท	ชยัวฒัน์	โชตมิา	เป็นกรรมการ

ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทั้งสิ้น	12	ครั้ง	โดยประชมุร่วมกบัผู้บรหิาร	9	ครั้ง	(ทั้งนี้ในกรณทีี่ประชมุร่วมกบั	
ผู้บรหิาร	ผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีจะไม่ได้อยู่ในที่ประชมุ)	โดยมรีายละเอยีดจ�านวนครั้งที่เข้าประชมุ	ดงันี้

 รายชื่อกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

	 นายสเุทพ		วงศ์วรเศรษฐ	 12	/	12
	 นางปรศินา		ประหารข้าศกึ	 12	/	12
	 พลต�ารวจโท	ชยัวฒัน์	โชตมิา			 11	/	12
	 นายกฤษฎา		จนีะวจิารณะ*	 4	/	5

* ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมผีลวนัที่ 31 พ.ค.61

นอกจากนี้ยงัมกีารประชมุร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงทั้งองค์กรอกี	2	ครั้ง			

คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ท�าการพจิารณาเรื่องต่างๆ	โดยมปีระเดน็และสาระส�าคญั	ดงันี้			

1.	 พจิารณาและสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	งบการเงนิประจ�าปี	รายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ที่เพยีงพอ	ทนัต่อเวลา	การปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีี่รบัรองโดยทั่วไป	มาตรฐานการบญัชี		และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บญัชทีี่ส�าคญั	รวมถงึการสอบทานรายการระหว่างกนัระหว่างผู้ถอืหุ้นและบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมกีาร
พบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ	นกักฎหมายของบรษิทั		เพื่อทราบความคบืหน้าของคดทีี่มนียัส�าคญัที่บรษิทัฯ	
ถูกฟ้องร้องในศาล	ซึ่งผลของคดจีะมผีลกระทบอย่างส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

2.	 	สอบทานให้บรษิทัฯ
•	 มีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	โดยการติดตามผลการปฏิบัติ

งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ให้เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนติตตามผลการด�าเนินงาน
และแผนปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัท	บางจาก	รีเทล	จ�ากัด	 (BCR)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	และให้ความเห็นในเรื่อง
จดุอ่อนการควบคมุภายในของบรษิทั	เคเอสแอล	กรนี	อนิโนเวชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม		

•	 มกีารสนบัสนนุให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
-	 ให้ค�าปรกึษาเรื่องระบบงานตรวจสอบภายในของบรษิทั	บบีจีไีอ	จ�ากดั	(มหาชน)	(BBGI)	ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย	รวมทั้ง

ให้ความรู้เรื่องการควบคมุภายในแก่พนกังานในเครอืบรษิทั	บบีจีไีอฯ
-	 เข้าร่วมในโครงการตรวจประเมนิระบบบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ	(ISO	22301)	และให้ค�าปรกึษาด้านการควบคมุ

ภายในแก่ฝ่ายจดัการ		
-	 ท�าการประเมนิโครงการลงทนุใน	IT	Roadmap
-	 มกีารพฒันาโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	เช่น	โปรแกรมการตรวจสอบการจ่ายเงนิในโครงการบตัร

แก๊สโซฮอล์	เป็นต้น	ตลอดจนพฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการงานตรวจสอบ	(AMS)	ให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น
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3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้	กฎหมาย	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	อย่างครบถ้วน	ถูกต้องเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี		
และเน้นย�้าว่าบรษิทัฯจะปฏบิตัใิห้ดกีว่ามาตรฐานที่ก�าหนด	

4.	 พจิารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนให้กบั	บรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภูมไิชย	สอบบญัชี	จ�ากดั	เป็นผู้สอบบญัชี
ของบรษิทัฯ	ประจ�าปี	2561	ตลอดจนมกีารพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ�าทกุ
ไตรมาส	เพื่อหารอืเกี่ยวกบัปัญหาจากการตรวจสอบ	และหาแนวทางแก้ไขในประเดน็ส�าคญัได้อย่างทนัท่วงที

5.	 สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	และด�าเนินการตรวจสอบ	ตามแนวความเสี่ยงที่มี		
และในปี	2561	มกีารประชมุแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ร่วมกนักบั	คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงทั้งองค์กร	โดยเสนอแนะให้
•	 จดัท�าข้อมลูสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบต่อธรุกจิให้ชดัเจน	รวมถงึการจดัท�าแผนบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมในโครงการ	

ลงทนุที่ได้รบัอนมุตัิ
•	 จดัท�าแผนบรหิารความเสี่ยงและกระบวนการในการพจิารณา	Vendor	list	และ	Credit	review	ของ	BCP	Trading	Pte.Ltd.	

(BCPT)	ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย

6.	 ผลกัดนัและก�ากบัให้มกีารปฏบิตังิานตามมาตรฐานความปลอดภยั	และดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมที่ดขีองโรงกลั่น	ตลอดจน
ชมุชนและสงัคมรอบข้าง		

7.	 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของส�านกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	คู่ค้าและลูกค้า	รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ของ	
บรษิทัฯ	ว่า	การด�าเนนิงานขององค์กรเป็นไปตามข้อก�าหนด	และการปฏบิตังิานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พงึปฏบิตัิ	คงไว้	
ซึ่งระบบการควบคมุภายในที่มปีระสทิธภิาพ	

8.	 พจิารณาและสอบทานนโยบายและคูม่อืการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุ	บทบาท	หน้าที่	ความรบัผดิชอบ	
ของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

9.	 สนบัสนนุให้มกีารพฒันาผู้ตรวจสอบภายในให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานสากล	

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ได้ติดตามการด�าเนินงานในปี	2561		ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ	
มอบหมาย	โดยมคีวามเหน็ว่า	บรษิทัฯได้จดัท�างบการเงนิอย่างถกูต้องในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป	มกีารเปิด
เผยข้อมลูรายการระหว่างกนัหรอืรายการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพยีงพอ	มรีะบบการควบคมุภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ		มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน

          (นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ)
                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
               31 มกราคม 2562
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่	คณะกรรมการบรษิทั	บางจากฯ	(มหาชน)	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภบิาล	โดยม	ีพลเอก	วชิญ์	เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	
เป็นประธานกรรมการ	นายจรนิทร์	จกักะพาก	นายธรีะพงษ์	วงศ์ศวิะวลิาส	และนายชยัวฒัน์	โควาวสิารชั	เป็นกรรมการ

ในปี	2561	คณะกรรมการบรรษทัภบิาลจดัให้มกีารประชมุ	2	ครั้ง	เพื่อตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนงานการพฒันาการก�ากบั
ดูแลกจิการที่ดี	โดยสรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้	

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
•		 เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	34	วัน	และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น	

ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	30	วนั
•		 จัดให้มีจุดลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	 เพื่อความรวดเร็ว	

ในการลงทะเบยีน
•		 เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค�าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชมุผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า	ตั้งแต่วนัที่	31	สงิหาคม	2561	

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
•		 เสนอชื่อกรรมการอสิระจ�านวน	10	คน	เป็นทางเลอืกให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น
•		 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระและบคุคลเป็นกรรมการล่วงหน้า	ตั้งแต่วนัที่	31	สงิหาคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	2561
•		 รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิารในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุเดอืน

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
•		 ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยในปี	2561	มีทั้งหมด	1	ราย	

เกี่ยวกบัการเบกิค่าใช้จ่ายบรษิทัฯ	ซึ่งหลงัจากสอบสวนข้อเทจ็จรงิโดยหน่วยงานที่ดูแลแล้วสรปุว่าพนกังานบกพร่องใน
การปฏบิตัหิน้าที่	แต่มไิด้มเีจตนาทจุรติ

4.   ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
•		 แถลงผลประกอบการ	ข้อมูลบริษัทฯ	รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	

เป็นประจ�าทกุไตรมาส
•		 ต้อนรบัผู้ถอืหุ้นในโครงการผู้ถอืหุ้นเยี่ยมชมกจิการของบรษิทัฯ	ประจ�าปี	2561

5.   ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
•		 เสรมิสร้างทกัษะและความรู้ของกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรให้มปีระสทิธผิล	สามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมายทั้ง

ระยะสั้น	ระยะยาว	และน�าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยนื
•		 ประชมุสมัมนายทุธศาสตร์องค์กรประจ�าปีร่วมกบัฝ่ายจดัการ	เพื่อพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์และก�าหนดเป้าหมายองค์กร
•		 จดัให้มกีารประชมุระหว่างกนัของกรรมการอสิระในเดอืนพฤษภาคมและตลุาคม	และการประชมุระหว่างกนัของกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บรหิารในเดอืนเมษายนและพฤศจกิายน
6. ด้านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	(ครั้งที่	15)	เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่กรรมการให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการที่ดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	การจ�ากดัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	จดทะเบยีนอื่นโดยไม่รวมกรรมการ
ที่เป็นผูบ้รหิารที่ด�ารงต�าแหน่งบรษิทัในกลุม่	วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระให้ไม่เกนิ	3	วาระตดิต่อกนั	และ
หน้าที่การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ให้สอดคล้องกบัประกาศ	ก.ล.ต.ที่	สจ.	38/2561

•	 จดัให้พนกังานทกุคนด�าเนนิการตอบรบัและท�าแบบทดสอบนโยบายฯ	ประจ�าปี	ผ่านระบบบรหิารงานบคุคลออนไลน์	
(e-HR)	และระบบจดัการความรู้ออนไลน์	(We	Share)		

•	 จัดท�า	 Infographic	เพื่อสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้พนักงาน
รบัทราบผ่านอนิทราเนต็
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7. ด้านการมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสู่สาธารณะ 
	 ผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ในโอกาสต่างๆ	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน	รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการ		
แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และศกึษาดูงานในด้านการก�ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัฯ

8.  ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีอาทิ
•		 บรรยายเรื่องการก�ากบัดูแลกจิการที่ดใีนการปฐมนเิทศกรรมการใหม่
•		 บรรยายเรื่องการก�ากบัดูแลกจิการที่ดใีนการปฐมนเิทศพนกังานใหม่
•		 บรรยายเรื่องการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี	แก่หน่วยงานภายนอกต่างๆ
•		 จดักจิกรรม	CG	Day	ประจ�าปี	2561	(ปีที่	14)	โดยม	ีศ.เกยีรตคิณุ	นพ.เกษม	วฒันชยั	ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร	ถ่ายทอด

แนวคดิเกี่ยวกบัการประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนดี	และการใช้ความรู้คู่คณุธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
9.   ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

•		 จดัสมัมนาคู่ค้าประจ�าปี	“BCP	CAC-SME”	Executive	Briefing	&	Workshop:	โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุรติส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ให้แก่คู่ค้า	เพื่อส่งเสรมิให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วม
และเปน็สมาชกิที่ไดร้บัการรบัรองของ	“แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ”	(CAC)		ซึ่งปัจจบุนั
มผีู้ได้รบัการรบัรอง	CAC-SME	ทั้งสิ้น	10	ราย	โดยมี	6	ราย	ที่เป็นคู่ค้าของบรษิทัฯ

•		 เน้นย�้านโยบายงดการรบัของขวญัในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด	เพื่อเป็นการยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการที่ดแีละ
สร้างบรรทดัฐานที่ดใีนการด�าเนนิธรุกจิต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่ายอย่างยตุธิรรม

ผลจากการที่บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ท�าให้ในปีนี้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการ	
ที่ดอีย่างต่อเนื่อง	อาทิ

• รางวัลระดับสากล 

	 รางวัล Platinum Award	ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	ในงาน	The	Asset	Corporate	Awards	2018	ซึ่งเป็นรางวลัที่มอบให้แก่บรษิทัที่มี
ความโดดเด่นด้านการก�ากบัดูแลกจิการที่ด	ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	จดัโดยนติยสาร	The	Asset	(ฮ่องกง)	

	 รางวัล ASEAN Corporate Governance Award ระดับ Top 50 ASEAN PLCs	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	ซึ่งเป็นการ
ประเมนิก�ากบัดูแลกจิการอาเซยีน	โดยม	ีASEAN	CG	Scorecard	(ACGS)	เป็นเกณฑ์กลางในการประเมนิและจดัอนัดบัการ
ก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนของประเทศในกลุ่มอาเซยีน	จดัโดยกลุ่มหน่วยงานก�ากบัตลาดทนุในอาเซยีน	และ
มกีารสนบัสนนุหลกัของธนาคารพฒันาเอเชยี

• รางวัลระดับประเทศ

	 รางวัล Best Sustainability Awards 2018	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม		
ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณ	และยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน		
มคีวามโดดเด่นอย่างชดัเจน	และสะท้อนการบรูณาการด้านความยั่งยนืในธรุกจิได้อย่างครอบคลมุ	จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

              พลเอก
         (วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
              ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
               22 พฤศจิกายน 2561
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	ครั้งที่	6/2561	มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ	
ก�าหนดค่าตอบแทนชดุปัจจบุนั	โดยม	ีนายสรุนิทร์	จริวศิษิฎ์	เป็นประธานกรรมการ	พลเรอืเอก	สชุพี	หวงัไมตร	ีพลต�ารวจโท	ชยัวฒัน์		
โชติมา	และพลโท	ธรรมนูญ	วิถี	 เป็นกรรมการ	และนายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	เป็นกรรมการและเลขานุการ	โดยประกอบด้วย	
กรรมการอสิระทั้งหมด	เพื่อให้การท�าหน้าที่เป็นอสิระอย่างแท้จรงิ

ในปี	2561	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมกีารประชมุ	7	ครั้ง	โดยสรปุสาระส�าคญัดงันี้	

การสรรหากรรมการบริษัท	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด	
ค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ		
โดยค�านงึถงึความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	มปีระวตักิารท�างานที่ดี	และมภีาวะผู้น�า	วสิยัทศัน์กว้างไกล	รวมทั้งมคีณุธรรม	
จริยธรรม	ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ	อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของ	
บริษัทฯ	นอกจากนี้	ยังค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ	 (Board	Diversity)	และจัดท�าตารางความรู้	
ความช�านาญ	 (Board	Skills	Matrix)	 เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	 โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็น	
ที่ยังขาด	รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ	
ของบรษิทัฯ	และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	เป็นส่วนประกอบ
ในการสรรหากรรมการใหม่	ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจ�านวน	15	คน	เป็นกรรมการอิสระ		
10	คน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก	4	คน	และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็น	
ผู้บรหิาร	ข้อมูลประวตัปิรากฏในหวัข้อคณะกรรมการ
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การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ค�านึงถึงความ
เหมาะสมกบัภาระหน้าที่	ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมาย	เชื่อมโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และผลการปฏบิตังิาน	
รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน	โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายและทศิทางธรุกจิที่บรษิทัฯ	ก�าหนด		ข้อมูลค่าตอบแทนปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ

ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้
กระบวนการสรรหาบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน	มคีวามโปร่งใส	สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่าย

         (นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์)
       ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 				14 ธันวาคม 2561
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	

จะสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม	คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 (คณะกรรมการฯ)	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์

การบรหิารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ปี	2561	คณะกรรมการฯ	ได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	6	ครั้ง	และได้ประชุม	

ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	2	ครั้ง	ซึ่งสามารถสรปุสาระส�าคญัของงานที่ปฏบิตัิ	ได้ดงันี้

• ก�ากับดูแล พิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัท		ครอบคลมุความเสี่ยงทางกลยทุธ์	การ

ปฎบิตักิาร	การเงนิ	และความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงองค์กร	ซึ่งอาจเกดิขึ้นจากสถานการณ์ทางธรุกจิที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็	

ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก	เช่น	ด้านความปลอดภยั	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สงัคมและชมุชน	กฎหมาย	การปฏบิตัิ

ตามข้อกฎหมาย		และการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั	เป็นต้น	โดยในปี	2561	การบรหิารความเสี่ยงองค์กรได้ระบแุละจดัท�า

แผนบรหิารความเสี่ยงควบคู่กบัการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์องค์กร	เพื่อให้สอดคล้องกบักรอบการบรหิารความเสี่ยง	(COSO	

ERM)	อีกทั้งคณะกรรมการฯ	มีความเห็นให้เฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน	Cyber	Security	ซึ่งอาจส่งผลต่อการ

ด�าเนนิงาน	และให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทัในกลุม่เพื่อให้สามารถด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสมและ

มกีารควบคมุความเสี่ยงส�าคญัระดบัองค์กรให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้เพื่อให้บรรลผุลตามเป้าหมายร่วมกนั

• ให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทนุใหม่ของบรษิทั	คณะกรรมการฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตในประเดน็การจดัท�าแผน

จดัการความเสี่ยงของโครงการลงทนุทั้งในและต่างประเทศ	เช่น	การลงทนุผ่านบรษิทัย่อยโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทนุของ	OKEA	

AS	("OKEA")	ซึ่งด�าเนนิการพฒันาและผลติปิโตรเลยีมในประเทศนอร์เวย์	และ	การจดัหาพื้นที่ยทุธศาสตร์รองรบัการขยายการ

ลงทนุธรุกจิใหม่ของกลุ่มบรษิทัฯ	ในอนาคต	เป็นต้น		โดยพจิารณาถงึปัจจยัส�าคญัและคาดการณ์แนวโน้มทางธรุกจิ	ที่อาจ	

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน	ทั้งนี้	 โครงการลงทุนที่	

มนียัส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ตอ้งมแีผนบรหิารจดัการความเสี่ยงในด้านต่างๆ	เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป	เพื่อสร้างความมั่นใจ	

ได้ว่าธุรกิจนั้นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตาม

ที่ก�าหนด

• สนบัสนนุระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management:	BCM)		คณะกรรมการฯ	ตดิตาม

งานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสนับสนุนให้บริษัทฯ	มีการเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์	กระบวนการ	

บุคลากรและทรัพยากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 ISO	22301:	2012	โดยในปี	2561		

ได้มกีารจดัอบรม	หลกัสูตร	BCM	Introduction	and	Awareness	ให้กบัพนกังาน	ทั้งหมด	3	รุ่น	อกีทั้งปรบัแผนบรหิารความ
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ต่อเนื่องให้มีความเชื่อมโยง	และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์	โดยในการฝึกซ้อมแผน	

BCM	ได้มกีารน�าแผนบรหิารความต่อเนื่องต่างๆ	มาใช้ร่วมกนัเพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมระบบการบรหิารความต่อเนื่อง

ทางธรุกจิที่มปีระสทิธภิาพและมั่นใจได้ว่าหากเกดิเหตกุารณ์วกิฤตต่างๆ	จะสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนื่องหรอืกลบัมา

ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างรวดเรว็	มคีวามมั่นคงและยั่งยนื	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการให้บริษัทมีการก�ากับดูแล	และบริหารความเสี่ยง	

ในระดับที่เหมาะสม	โดยจากการด�าเนินการดังกล่าว	ท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

เป้าหมายทั่วทั้งองค์กร

         (นายประสงค์ พูนธเนศ)
                         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 				14 ธันวาคม 2561
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที่ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตนเอง	คูส่มรส	หรอืผูท้ี่อยูก่นิด้วยกนัฉนัสามภีรรยาและบตุร	
ที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ	รวมถงึนติบิคุคลที่บคุคลขา้งตน้เปน็ผูถ้อืห้นุเกนิรอ้ยละ	30	ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของนติบิคุคล
ต่อ	ก.ล.ต.	ภายใน	30	วันตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท	และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ	
หลกัทรพัย์ดงักล่าว	ต้องรายงานต่อ	ก.ล.ต.	ภายใน	3	วนัท�าการ	

ทั้งนี้	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะมกีารรายงานการถอืหลกัทรพัย์	การเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ดงักล่าวเป็นประจ�า
ทกุเดอืน	โดยสรปุการถอืหลกัทรพัย์	“BCP”	ของคณะกรรมการและผู้บรหิาร	ดงันี้

 ชื่อ - นามสกุล จ�านวนที่ถือ จ�านวนที่ถือ เพิ่ม (ลด)
  ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61

      กรรมการบริษัท

	 1.	นายพชิยั			 ชณุหวชริ	 -	 -	 -
	 2.	นายสรุนิทร์			 จริวศิิษฎ์	 -	 -	 -
	 3.	นายสเุทพ			 วงศ์วรเศรษฐ	 -	 -	 -
	 4.	พล.อ.	วชิญ์			 เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	 -	 -	 -
	 5.	พล.ร.อ.	สชุพี		 หวงัไมตร	ี -	 -	 -
	 6.	พล.ต.ท.	ชยัวฒัน์			 โชตมิา	 -	 -	 -
	 7.	พลโท	ธรรมนูญ	 วถิ	ี1/	 -	 -	 -
	 8.	นางปรศินา			 ประหารข้าศกึ	 -	 -	 -
	 9.	นายธรีะพงษ์			 วงศ์ศวิะวลิาส	 -	 -	 -
	 10.	ดร.ปรเมธ	ี		 วมิลศริิ	3/	 -	 -	 -
	 11.	นายจรนิทร์		 จกักะพาก		 -	 -	 -
	 12.	นายประสงค์		 พูนธเนศ	 -	 -	 -
	 13.	ดร.อนชุติ			 อนชุติานกุูล	2/	 -	 -	 -
	 14.	ดร.ประเสรฐิ			 สนิสขุประเสรฐิ		 -	 -	 -
	 15.	นายชยัวฒัน์				 โควาวสิารชั	 850,000	 1,060,000	 210,000

    ผู้บริหาร

	 1.	นายพงษ์ชยั	 ชยัจริววิฒัน์	 64,332	 64,332	 -
       - นายพงษ์ชยั  ชยัจริววิฒัน์ 44,332 44,332 -

       - นางศริวิรรณ  ชยัจริววิฒัน์ (คู่สมรส) 20,000 20,000 -

	 2.	นายสมชยั	 เตชะวณชิ	 28,522	 28,522	 -
	 3.	นายยอดพจน์	 วงศ์รกัมติร	 44,096	 44,096	 -
	 4.	นายบณัฑติ	 สะเพยีรชยั	 31,895	 31,895	 -
	 5.	นายสรุชยั	 โฆษติเสรวีงค์	 -	 -	 -
	 6.	นายเกยีรตชิาย								ไมตรวีงษ์		 11	 11	 -
	 7.	นายเฉลมิชยั		 อดุมเรณู	 1,865	 1,865	 -

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ยกเว้นผู้บริหารล�าดับที่ 1) 
	 1/	ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิทั	เมื่อวนัที่	28	กมุภาพนัธ์	2561	
	 2/	ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิทั	เมื่อวนัที่	25	เมษายน	2561	
	 3/	ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิทั	เมื่อวนัที่	7	มถินุายน	2561
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บางจากและความยั่งยืน

เพื่อก้าวสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ Evolving Greenovation 

บรษิทัฯ	ยงัคงมุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมสเีขยีวเพื่อพฒันาธรุกจิ
โรงกลั่น	ธุรกิจการตลาด	ธุรกิจพลังงานทดแทน	และธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ	อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	ภายใต้การขบัเคลื่อนตาม กลยุทธ์ 3S : Security 

Stability & Sustainability	เพื่อความยั่งยนืและมั่นคงแก่ธรุกจิ
อย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้บรษิทัฯ	ไดจ้ดัท�าคาร์บอนฟตุพริ้นท์	(Carbon	Footprint)	ซึ่งได้รบัการขึ้นทะเบยีนจากองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	และอยูร่ะหว่างการท�าวอเตอร์ฟตุพริ้นท์	(Water	Footprint)	เพื่อใช้ในการบรหิารด้านสิ่งแวดล้อม
ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น	

ด้านสงัคม	บรษิทัฯ	ได้ร่วมพฒันาพื้นที่แก่นมะกรดู	จงัหวดัอทุยัธาน	ีสร้างรายได้ที่มั่นคงและส่งเสรมิการพึ่งพาตนเองแก่เกษตรกร	
และเป็นศูนย์การเรยีนรู้แนวทางเกษตร	

ส�าหรับการพัฒนากระบวนการภายใน	บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	และใช้เกณฑ์การบริหารเพื่อความ
เป็นเลิศ	ของส�านักงานรางวัลคุณภาพพัฒนากระบวนการท�างานให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ขึ้น	นอกจากนี้ได้จัดหลักสูตรอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบัการบรหิารการเปลี่ยนแปลงองค์กรผ่าน	Transformation	Program	สอดคล้องกบัค่านยิมองค์กร	เพื่อเตรยีมความ
พร้อมขององค์กรและพนกังานให้สามารถรบัมอืการเปลี่ยนแปลงอย่างมภีมูคิุม้กนั	รองรบัการเตบิโตในอนาคต	และสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยีได้อย่างครอบคลมุ	

ท่านสามารถศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่รายงานการพฒันาความยัง่ยืน ซึง่ใช้แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability 

Reporting Standards (GRI Standards) แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th

Green 
Business

Green 
Production

Greenovative 
Experience

Green
Society

• กลยุทธ์ 4 Green
นอกจากการต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจเพื่อเพิ่ม	
“มูลค่า”	ให้องค์กร	บรษิทัฯ	ยงัคงด�าเนนิการตาม
แผนพัฒนาความยั่งยืนที่สร้าง“คุณค่า”	ด้าน	
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้สมดุลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยด�าเนินการตาม 

กลยุทธ์ความยั่งยืน 4 Green	(Green	Business,	
Green	Production,	Greenovative	Experience	
และ	Green	Society)	ที่บูรณาการเป้าหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)	และเน้นเป้าหมายฯ	ที่
สอดคล้องกบันโยบายประเทศ	กลยทุธ์ความยั่งยนื	
ความสนใจและสมรรถนะทางธุรกิจของบริษัทฯ	
รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสยี	9	เป้าหมาย	
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุมภายใน
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ด�าเนนิการ
พฒันาปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในตามข้อเสนอแนะของ บรษิทั อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ�ากดั ซึ่งได้รบัมอบหมาย
จากบรษิทัฯ ใหด้�าเนนิการประเมนิระบบการควบคมุภายใน และน�าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร เพื่อ
พฒันาระบบการควบคมุภายในให้มปีระสทิธผิลดยีิ่งขึ้น

คณะกรรมการบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) มคีวามเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยสรปุการประเมนิระบบควบคมุภายใน ได้ดงันี้                                                                                                                                        

1. การควบคุมภายในองค์กร
บรษิทัฯ มสีภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้ระบบการควบคมุภายในด�าเนนิไปได้ตามที่บรษิทัฯ มุง่หวงั โดยมฝ่ีายกฎหมายและก�ากบั
องค์กรเป็นหน่วยงานกลางในการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างชดัเจนและวดัผลได้เป็น
รปูธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของพนกังาน และส่วนควบคมุภายในเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ส่งเสรมิและก�ากบัดแูล
ให้มกีารปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของ COSO และมกีารปรบัปรงุนโยบายการท�างาน คูม่อืพนกังาน คูม่อืการ
ท�างาน การจดัโครงสร้างองค์กรและคณะท�างานต่างๆ  ช่วยให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึให้ความส�าคญั
ต่อความซื่อสตัย์สจุรติและจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีการพฒันาธรุกจิ 
อย่างยั่งยนืไปกบัสิ่งแวดล้อมและสงัคม และการก�ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัประเดน็เรื่องความเสี่ยงของการทจุรติ (Fraud Risk) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
มีการก�าหนดให้พนักงานให้ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบ e-HR เพื่อความสะดวก และความ 
ทนัสมยัของข้อมูลอย่างต่อเนื่องทกุปี

บรษิทัฯ ได้จดักจิกรรม CG Day ประจ�าปี 2561 (ปีที่ 14) โดยม ีศ.เกยีรตคิณุ นพ.เกษม วฒันชยั ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรถ่ายทอด
แนวคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และการใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการกระตุ้นและ 
สร้างจติส�านกึให้เกดิเป็นวฒันธรรมการก�ากบัดแูลกจิการที่ดอีย่างยั่งยนื และได้จดังานสมัมนาคูค้่า ประจ�าปี 2561 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 
5) เพื่อให้ความรูแ้ละสนบัสนนุให้คูค้่าของบรษิทัฯ เป็น “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ” อนัเป็นการ
ตอกย�้าความมุง่มั่นในการต่อต้านคอร์รปัชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้บรษิทัฯ ได้เน้นส่งเสรมิโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุรติส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (CAC-SME) ซึ่งปัจจบุนัมผีูไ้ด้รบัการรบัรอง CAC-SME ทั้งสิ้น  
10 ราย โดยม ี6 ราย ที่เป็นคู่ค้าของบรษิทัฯ

บริษัท ได้เข้ารับการตรวจประเมินและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น ระดับเอเชีย ได้รับรางวัล ASEAN Corporate  
Governance Award ระดบั Top 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมนิก�ากบัดแูลกจิการอาเซยีน โดยม ีASEAN CG  
Scorecard (ACGS) เป็นเกณฑ์กลางในการประเมนิและจดัอนัดบัการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนของประเทศในกลุ่ม
อาเซยีน และรางวลั Platinum Award – Excellence in Environmental, Social and Governance จากงาน The Asset Corporate Awards 2018  
จดัโดยนติยสาร The Asset ระดบัประเทศ ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านความยั่งยนืยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards 2018)  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นการยกระดบัจากรางวลัด้านรายงานบรรษทัภบิาลและรางวลัด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม และได้รบั
รางวลัรายงานความยั่งยนื ปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม (Excellence) จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึการ 
บูรณาการด้านความยั่งยนืในการด�าเนนิธรุกจิได้อย่างครอบคลมุและเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี
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2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee – ERMC) ซึ่งมี 
หน้าที่ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งองค์กรให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 31000  ซึ่งครอบคลมุความเสี่ยงทางกลยทุธ์ การปฏบิตังิาน  
การเงนิ และความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงองค์กร  ซึ่งอาจเกดิขึ้นจากด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม 
ชมุชน การปฏบิตัติามข้อกฎหมาย และการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น เป็นต้น  ทั้งนี้กระบวนการบรหิารความเสี่ยงได้จดัท�าในทกุระดบั
ขององค์กร ได้แก่ ระดบัการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายองค์กร กลุม่ธรุกจิ/กลุม่งาน ส่วนงาน กระบวนการท�างาน และการจดัท�าแผน
จดัการความเสี่ยงของโครงการลงทนุในทกุๆ โครงการ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดไปยงักลุม่ธรุกจิและบรษิทัในกลุม่ 
ให้ด�าเนนิงานตามระบบบรหิารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยจดัวางโครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลมุทกุ
กลุม่ธรุกจิและบรษิทัในกลุม่เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุม่บรษิทัฯ จะสามารถบรรลผุลตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกนั

ทั้งนี้ บรษิทัฯ ได้ระบแุละจดัท�าแผนบรหิารความเสี่ยงควบคู่กบัการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกบักรอบการ
บรหิารความเสี่ยง (COSO ERM : COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework) อกีทั้งได้น�าดชันชีี้วดัความเสี่ยง 
(Key Risk Indicators: KRIs) มาใช้ในกระบวนการตดิตามการเฝ้าระวงัโอกาสการเกดิขึ้นของความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อน�ามาปรบัปรงุและ 
จัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับเพิ่มเติม ลดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรและให้ความส�าคัญต่อการบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มเพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีการควบคุมความเสี่ยงส�าคัญระดับองค์กรให้อยู่
ในระดบัที่ยอมรบัได้เพื่อให้บรรลผุลตามเป้าหมายร่วมกนั

นอกจากนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถรบัมอืจากความเสี่ยงที่ไม่คาดหมาย และส่งผลกระทบต่อความสามารถทางธรุกจิ เช่น ภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาต ิการก่อวนิาศกรรม เหตกุารณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมอืง และอบุตักิารณ์ต่างๆ บรษิทัฯ ได้จดัตั้งคณะท�างานบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Taskforce) ท�าหน้าที่ในการพัฒนาระบบ เตรียมความพร้อม และ 
ทบทวนแผนในการรบัมอืกบัความเสี่ยงและภาวะวกิฤตทิี่อาจเกดิขึ้นให้มปีระสทิธผิลมากขึ้น เพื่อให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิธรุกจิ 
ต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยได้น�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
ISO 22301 : 2012 มาใช้ในองค์กร ซึ่งครอบคลมุพื้นที่ส�านกังานใหญ่ โรงกลั่นน�้ามนับางจากและศนูย์จ่ายน�้ามนับางจาก ส�านกังาน
ธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอินตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีระบบในการ 
เตรยีมพร้อมรองรบัภาวะวกิฤต และบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่น 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22301 : 2012  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับการตรวจติดตาม
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทกุปีจากผู้ให้ใบรบัรองมาตรฐาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บรษิทัฯ มกีจิกรรมการควบคมุ โดยใช้ดชันวีดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) เป็นเครื่องมอืในการวางแผนและควบคมุ มกีารแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการทบทวนและก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติ
ในแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการถ่วงดุลและตรวจสอบอ�านาจจากหน่วยงานและ 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร เป็นต้น 

บริษัทฯ มีการจัดท�าเอกสาร หลักฐานให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว  
โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้น�าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
โดยในปีนี้ บรษิทัฯ ได้จดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานในหวัข้อ “วธิปีฏบิตัใินการบรหิารจดัการและควบคมุข้อมูลภายในบรษิทั” 
เพื่อให้เกดิความเข้าใจและมวีธิปีฏบิตัใินการดูแลข้อมูลภายในบรษิทัที่ถูกต้องเหมาะสม
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บรษิทัฯ มกีารก�าหนดวธิกีารเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง รวมถงึกระบวนการปฏบิตังิานที่ส�าคญั  มกีาร 
พฒันาระบบเทคโนโลยทีี่ใช้ในการปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิการควบคมุภายในที่ดยีิ่งขึ้น  

บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการ 
ถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนมุตัโิดยผูไ้ม่มส่ีวนได้เสยีในธรุกรรมนั้น รวมทั้งมกีารเปิดเผยข้อมลูการท�าธรุกรรม 
ดังกล่าวตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กจิการที่เกี่ยวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี

บรษิทัฯ มกีารจดัตั้งคณะกรรมการด้านบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS Management Team) เป็นผูร้บัผดิชอบ 
ก�ากับดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและข้อก�าหนดการ
รกัษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามมาตรฐานด้านการบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (ISO 27001)   
รวมถงึมกีารสื่อสารใหพ้นกังานทราบถงึความเสี่ยงและวธิกีารปอ้งกนัภยัคกุคามด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และมาตรฐาน
การใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบรหิารจดัการ
ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Management System)  และได้รบั Letter of compliance ISO/IEC 27032 : 2012 
แนวทางส�าหรบัความมั่นคงปลอดภยัด้านไซเบอร์ (Guidelines for Cybersecurity) เป็นรายแรกในประเทศไทย  ภายใต้การรบัรอง
ของ บรษิทั บูโร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากดั

บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตามดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามกลยทุธ์ทางธรุกจิ กรอบนโยบายและแนวปฏบิตั ิ
ของบรษิทัฯ อย่างสม�่าเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บรษิทัฯ มกีารจดัท�าแผน Digital Roadmap รองรบัการด�าเนนิงานทั้งในส่วนของการบรหิารงานด้านโรงกลั่น ด้านตลาด ด้านระบบ
การเงิน บัญชี และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น มกีารน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลติ การกลั่นน�้ามนั เช่น Technology IoT 
(Internet of Things) มกีารตดิตั้งอปุกรณ์ Sensor บรเิวณโดยรอบโรงกลั่น การท�า Big Data Analytics  การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น�าผลไปใช้ในการวางแผนการตลาด นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อที่จะน�ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ให้เป็นระบบอตัโนมตัมิากขึ้น เช่น Robotics, Mobile Technology, Artificial Intelligence, Block chain, Virtual Reality, Augmented 
Reality เป็นต้น 

บรษิทัฯ มชี่องทางและกระบวนการสื่อสารกบับคุลากรภายในองค์กร ด้วยการสรปุประเดน็ส�าคญัที่ควรทราบ ตามความเหมาะ
สมของเนื้อหา และสื่อสารด้วยความถูกต้องรวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายอย่างสม�่าเสมอ เช่น ระบบ Intranet  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสียงตามสาย และป้ายประกาศ Digital ของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการสื่อสารกับผู้ม ี
ส่วนได้เสยีภายนอกองค์กร ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ รวมถงึสื่อออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์และเฟสบุค๊องค์กร เพื่อให้เข้าถงึและใช้
งานง่าย สามารถค้นหาข้อมลูผ่านอปุกรณ์เคลื่อนที่ได้ทนัท ีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดย
สามารถแจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหา
ข้อเทจ็จรงิและด�าเนนิการแก้ไขต่อไป

5. ระบบการติดตาม
บรษิทัฯ มรีะบบการตดิตามผลการด�าเนนิงาน เปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานกบัเป้าหมายที่ก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ หากพบว่า
มปีัจจยัแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน จะได้มกีารปรบัเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกบัผลการ
ประเมนิเพื่อให้ผลการด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย มหีน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกีาร
ตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้ ภายใต้การก�ากบัดูแลของส่วนควบคมุภายใน 
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ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรุกจิที่รวดเรว็ในปัจจบุนั การบรหิารความเสี่ยงนบัเป็นกระบวนการส�าคญัที่ช่วยในการ

จัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 

COSO ERM และ ISO 31000 เข้ามาประยกุต์และพฒันาในทกุระดบัขององค์กร ได้แก่ ระดบัการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายองค์กร  

กลุม่ธรุกจิ/กลุม่งาน ส่วนงาน กระบวนการท�างาน  และการจดัท�าแผนจดัการความเสี่ยงของโครงการลงทนุในทกุๆ โครงการทั้งในและ 

ต่างประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดไปยงักลุม่ธรุกจิและบรษิทัในกลุม่ให้ด�าเนนิงานตามระบบบรหิารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดย

จดัวางโครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลมุทกุกลุม่ธรุกจิและบรษิทัในกลุม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุม่บรษิทัฯ จะ

สามารถบรรลผุลตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกนั และสอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาธรุกจิได้อย่างยั่งยนืไปกบั 

สิ่งแวดล้อมและสงัคม ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุแผนบรหิารภาวะวกิฤต และแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิทั้งองค์กร ซึ่ง

ท�าเป็นประจ�าทกุปี นอกจากนี้บรษิทัฯ ได้ท�าการซ้อมแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิและแผนรบัมอืภาวะฉกุเฉนิ โดยในปีนี้ซ้อม 

ในหวัข้อ “ซ้อมรบัมอืกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิกบัถงัน�้ามนัดบิในโรงกลั่น และแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ (BCM)” ให้เหตกุารณ์

สมมตใินภาวะวกิฤต ครอบคลมุถงึการซ้อมการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูบ้รหิารและพนกังานที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง เพื่อน�าผลที่ได้จาก

การซ้อมฯ ไปปรบัปรงุขั้นตอนการด�าเนนิงาน จดัหาทรพัยากรเพิ่มเตมิ ให้บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิที่มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น และมั่นใจได้ว่าหากเกดิเหตกุารณ์วกิฤตต่างๆ แล้วจะสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนื่อง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
กรรมการบรษิทัฯ ผู้บรหิารและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กรมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสี่ยง โดยมคีณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management Committee, ERMC) ซึ่งได้รบัการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบรษิทั ท�าหน้าที่

ก�ากับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการด�าเนินการที่เหมาะ

สมในการบรหิารจดัการความเสี่ยงนั้นๆ และส่งเสรมิให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร ให้ผู้บรหิาร พนกังานทกุคน 

ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management  

Sub-Committee – RMC) ซึ่งประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูจากกลุม่ธรุกจิ กลุม่งาน ท�าหน้าที่ตดิตามผลการด�าเนนิงานและพฒันา

ระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน (Price and 

Finance Risk Management Committee – PRMC) เพื่อดูแลและบรหิารความเสี่ยงจากความผนัผวนของปัจจยัเสี่ยงด้านราคาและ

อตัราแลกเปลี่ยนอย่างสม�่าเสมอ และเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารความเสี่ยงให้ทนัต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ในปี 2561 

บรษิทัฯ จงึได้แต่งตั้งคณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยงด้านราคาและการเงนิ (Sub PRMC) ขึ้นอกีคณะหนึ่ง โดยมหีน้าที่รายงาน

ผลการด�าเนนิงานต่อ PRMC โดยจะเริ่มปฏบิตังิานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้พจิารณาปัจจยัทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ ทั้งทางด้านความผนัผวนของราคา

น�้ามนัและอตัราแลกเปลี่ยน การแข่งขนัของธรุกจิอตุสาหกรรม ภาวะเศรษฐกจิ และการเตบิโตทางด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการกกัเก็บพลังงาน (Energy Storage)  

ความก้าวหน้าของการพฒันารถพลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เทคโนโลยดี้านผลติภณัฑ์ชวีภาพ และนโยบายต่างๆ ของ

ภาครัฐ แนวโน้มและความเสี่ยงของโลก (Mega Trend) นอกจากนี้ยังได้น�าความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ขององค์กร มาร่วมวเิคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มทศิทางในอนาคต เพื่อจดัท�าแผนบรหิารความเสี่ยงและหาโอกาสทางธรุกจิ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดวางกรอบความเสี่ยงแบ่งออกเป็น การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน และ

การบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ (Business Continuity Management: BCM)  เพื่อให้สามารถประเมนิและจดัแผนบรหิารความ

เสี่ยงได้เหมาะสมกบัสาเหตแุละปัจจยัความเสี่ยงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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1.  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เป็นการประเมนิความเสี่ยงหลกัขององค์กร จากทั้งปัจจยัภายในและภายนอก รวมถงึแนวโน้มในอนาคต (Future Trend) ที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อเปา้หมายองคก์รในระยะสั้นและระยะยาว โดยครอบคลมุความเสี่ยงทางกลยทุธ์ การปฎบิตักิาร การเงนิและความ

เสี่ยงต่อชื่อเสยีงองคก์ร ซึ่งอาจเกดิขึ้นจากดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สงัคมและชมุชน การ

ปฏบิตัติามข้อกฏหมาย และการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั เป็นต้น อกีทั้ง ได้น�าดชันชีี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) 

มาใช้ในกระบวนการติดตามเฝ้าระวังโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อน�ามาปรับปรุงและจัดท�าแผนบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงรองรบัเพิ่มเตมิ ลดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร

ดงันั้น บรษิทัฯ จงึได้ประเมนิความเสี่ยงและผลกระทบของปัจจยัดงักล่าว  พร้อมจดัเตรยีมแผนรองรบัเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน

การบรรลเุป้าหมายขององค์กรได้ ดงันี้

ความเสี่ยงความผันผวนของราคาน�้ามันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของรายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม และรายได้ธุรกิจอื่นๆ ขององค์กร บริษัทฯ จึงมีแผนบริหาร

จดัการความเสี่ยงรองรบัความผนัผวนของราคาน�้ามนัและราคาวตัถดุบิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงันี้

• ติดตามความเคลื่อนไหวราคาน�้ามันอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านราคา และส่วนต่างราคา

น�้ามนัดบิและราคาน�้ามนัส�าเรจ็รูป ในรูปแบบใหม่อย่างสม�่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงด้านราคาและ

การเงนิจะท�าการพจิารณาเพื่อตดัสนิใจทางเลอืกในการป้องกนัความเสี่ยงนี้

• ส�ารองและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแหล่งผลิตที่มีระดับราคาที่เหมาะสมและสามารถท�าก�าไรให้

กบัธรุกจิได้ อกีทั้งมกีารพฒันาและเพิ่มมูลค่าให้ผลติภณัฑ์ เพื่อสร้างรายได้แก่ธรุกจิ

• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างสม�่าเสมอ โดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในและ 

ต่างประเทศ จากพลงังานหมนุเวยีน (Green Power) ผ่านการลงทนุของ บรษิทั บซีพีจี ีจ�ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อยที่ขยายการลงทนุและดูแลธรุกจิการผลติไฟฟ้าและพลงังานหมนุเวยีนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• ผลักดัน บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ เข้าตลาดหลักทรัพย์ 

โดยปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวมมากกว่า 1,830,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นเอทานอลรวม 900,000 ลิตรต่อวัน และ 

ไบโอดีเซล 930,000 ลิตรต่อวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งสามารถ

กระจายความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิหลกั ประกอบด้วย มนัส�าปะหลงั กากน�้าตาล น�้ามนัปาล์มดบิ 

พร้อมกบัการขยายธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพที่มมีูลค่าสูงในอนาคต

ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน
ส่งผลกระทบต่อความไม่ต่อเนื่องทางธรุกจิและต้นทนุในการผลติ นอกจากนี้การบรหิารความเสี่ยงของคูค้่าในการส่งมอบวตัถดุบิ 

เครื่องจกัร อปุกรณ ์และบรกิารตา่งๆ ในการผลติและจ�าหน่ายเปน็สิ่งส�าคญัที่ส่งผลต่อความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิได้อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งมแีผนบรหิารจดัการความเสี่ยง ดงันี้

• ท�าสญัญาจดัซื้อน�้ามนัดบิในระยะยาว (Term) ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อรองรบัปรมิาณการกลั่นได้อย่าง

สม�่าเสมอ 

• จดัหาน�้ามนัดบิที่มคีณุภาพเหมาะสมกบักระบวนการผลติที่ให้ค่าการกลั่นที่ดเีพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบักจิการ

• จัดกลุ่มผู้ขาย (Supplier) วัตถุดิบ สินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความเพียงพอของผู้ขาย 

และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรจากกลุ่มผู้ขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนิน

ธรุกจิอย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน  
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้

วเิคราะห์ประเมนิความเสี่ยงและหาโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยได้ด�าเนนิการ ดงันี้ 

• เพิ่มการลงทนุในหุ้นเหมอืงแร่ลเิทยีม โดยปัจจบุนัได้เข้าถอืหุ้นของบรษิทั Lithium Americas Corp. จ�านวนร้อยละ 15.84 

เพื่อขยายธรุกจิด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละนวตักรรมพลงังาน รองรบัการเตบิโตด้านพลงังานทดแทนที่ใช้แบตเตอรี่รวม

ถงึรถยนต์ EV ในอนาคต

• มสีถาบนันวตักรรมและบ่มเพาะธรุกจิ Bangchak Initiative and Innovation Center หรอื BiiC โดยได้ร่วมมอืกบัเครอืข่าย

และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างระบบนเิวศน์ส�าหรบันวตักรรมสเีขยีว (Green Ecosystem) ส่งเสรมิและผลกัดนันวตักรรม

ต่างๆ ที่สนบัสนนุการก้าวกระโดดของพลงังานสเีขยีวและผลติภณัฑ์ชวีภาพ น�ามาต่อยอดธรุกจิให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 

(Breakthrough) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรอย่างรู้คณุค่า

• มกีารตดิตาม ข่าวสารและประเมนิช่องโหว่ของระบบ เพื่อให้สามารถวดัโอกาสที่จะถกูโจมต ีและร่วมกบัส�านกังานพฒันา

ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ในการเฝ้าระวงัความไม่ปลอดภยัทางไซเบอร์ นอกจากนี้บรษิทัฯ 

ได้จดัหาเครื่องมอืเพิ่มความปลอดภยัให้กบัศูนย์คอมพวิเตอร์ (Security for Data Center (East-West Protection)) และ

ออกแบบความปลอดภยัทางด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ (Re-Design Infrastructure Security) (North-South Protection) 

เพื่อให้ธรุกจิด�าเนนิไปอย่างราบรื่น

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม 

มุ่งเน้นในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกบัชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื บรษิทัฯ จงึได้ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการผลติ

ให้ด�าเนินงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และด�าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เพิ่มเตมิ ดงันี้

• บรหิารความเสี่ยงในการท�างานผ่านระบบ Safety Integrity Level (SIL), Reliability Centered Maintenance (RCM) และ 

Risk-Based Inspection (RBI) อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลมุทั้งอปุกรณ์และกระบวนการ เพื่อวางแผนซ่อมแซมอปุกรณ์ต่างๆ 

ได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง ลดการเกดิอบุตัเิหตุ

• พฒันาระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 อย่างไรกต็าม ในเดอืน

มนีาคม 2561 ทาง ISO ได้ประกาศมาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัระดบัสากลซึ่งเป็นมาตรฐาน

ใหม่ ISO 45001 เพื่อยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน โดยใช้ทดแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 

ในปัจจบุนั ซึ่งจะถูกเพกิถอน โดยมรีะยะเวลาให้ด�าเนนิการโยกย้าย 3 ปีนบัจากวนัที่ประกาศใช้ ระบบ ISO 45001 นี้ 

จะช่วยผลกัดนัการพฒันากระบวนการใหเ้ป็นระบบ ในบรบิทที่กว้างขึ้น โดยค�านงึถงึความเสี่ยง โอกาส ข้อก�าหนดทาง

กฎหมาย และอื่นๆ มีการลงรากฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ตรงแกนหลักขององค์กรเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพนักงานมีบทบาททั้งในด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ซึ่งช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือสุขภาพทรุดโทรม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีขึ้น 

ช่วยลดต้นทนุ และช่วยลดเวลาหยดุท�างาน ดงันั้น บรษิทัฯ จงึได้เริ่มเตรยีมพร้อมตั้งแต่ปี 2561 ในการปรบัมาตรฐาน

จาก OHSAS 18001 ไปเป็น ISO 45001 โดยมแีผนจะขอการรบัรองระบบใหมน่ี้ให้แล้วเสรจ็ ในชว่งครึ่งปแีรกของป ี2562

• มกีารท�าประเมนิเพื่อบ่งชี้อนัตรายจากการท�างาน (Hazard And Operability Studied : HAZOP) และวางระบบการบรหิาร

ความปลอดภยัในทกุขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการกลั่น (Process Safety Management System: PSM) 

• บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติ บริเวณรอบโรงกลั่นและใน

พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ สร้างความ

มั่นใจแก่สงัคมในวงกว้าง

• ด�าเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนจากการระบายก๊าซ 

ออกทางหอเผาทิ้ง คาดว่าเสรจ็ภายในกลางปี 2562
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• จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบโรงกลั่น ทั้งโรงเรียน วัด 

คอนโดมเินยีม ด้วยการอบรมความรู้เรื่องการอพยพ ดบัเพลงิ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถงึตดิตั้งระบบสื่อสาร

และเตอืนภยัในชมุชนอย่างทั่วถงึ การเชญิตวัแทนจากชมุชนร่วมสงัเกตการณ์ในการซ้อมแผนฉกุเฉนิ

• ป้องกนัน�้ามนัรั่วไหลในแม่น�้า โดยก�าหนดมาตรฐานเรอืที่ใช้ขนส่งน�้ามนัให้เป็นเรอืที่มเีปลอืกสองชั้น (Double Hull) ทั้ง

เรอืขนส่งน�้ามนัดบิและเรอืขนส่งน�้ามนัส�าเรจ็รูป

• มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบน�้ามัน โดยการทดสอบอุปกรณ์ท่อส�าหรับ 

สูบถ่ายน�้ามนัทกุ 6 เดอืน, การล้อมบูมกกัเกบ็คราบน�้ามนัในขณะปฏบิตังิานสูบถ่ายน�้ามนั และมกีารซ้อมแผนฉกุเฉนิ

ในการจดัการกรณนี�้ามนัรั่วไหลและไฟไหม้ของเรอืขนส่ง และเรอืจดัเกบ็น�้ามนัดบิ (Floating Storage Unit) โดยในปี 2561 

บรษิทัฯ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกนัและขจดัมลพษิทางน�้าเนื่องจากน�้ามนั ระหว่างวนัที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 จดัโดย 

กรมเจ้าท่าร่วมกบักองทพัเรอื กรมควบคมุมลพษิ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

• พฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยด้ีานความปลอดภยั ส�าหรบัอปุกรณ์ ระบบ และเครื่องมอืต่างๆ ของท่าเรอือย่างต่อเนื่อง

โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานของสถาบนั Oil Company International Marine Forum (OCIMF) อาท ิการปรบัปรงุระบบ

ดบัเพลงิที่ท่าเรอืให้ทนัสมยัยิ่งขึ้น การพฒันาระบบการเทยีบจอดเรอืให้เป็นแบบ Quick Release Hook  และตดิตั้งระบบ

กล้องวงจรปิดเพิ่มเตมิ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน 

วกิฤตการณ์ภาวะโลกร้อนอาจส่งกระทบต่อการด�าเนนิงานของธรุกจิ ซึ่งบรษิทัฯ ได้บรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อรบัมอืทั้งในระยะ

ฉบัพลนัและมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดงันี้

• ตดิตามเฝ้าระวงัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นจากภูมอิากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์น�้าท่วม โดยมแีผนบรหิารความ

เสี่ยงรองรบัตามระดบัความรนุแรง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธรุกจิสามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนื่อง

• ใช้ไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม(Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิแทน

การใช้น�้ามนัเตา โดยด�าเนนิงานโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) หน่วยใหม่ ขนาดก�าลงั

ผลติ 12 เมกะวตัต์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสทิธภิาพการใช้พลงังานของโรงกลั่นฯ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

• ให้การดูแลสิ่งแวดล้อมและสงัคมเป็นวฒันธรรมขององค์กร มุ่งเน้นการประหยดัพลงังานและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดย

โรงกลั่นบางจากได้รบัรางวลัอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที่ 5 เครอืข่ายสเีขยีว (Green Network) และอาคารส�านกังานใหญ่

ได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ระดบัสูงสดุ LEED Platinum

• พฒันาธรุกจิพลงังานสเีขยีว โดยขยายธรุกจิด้านพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ผ่านบรษิทั บซีพีจี ีจ�ากดั (มหาชน) 

และ ธรุกจิด้านผลติภณัฑ์เชื้อเพลงิชวีภาพ ผ่าน บรษิทั บบีจีไีอ จ�ากดั (มหาชน) ซื่งผลติและจ�าหน่ายไบโอดเีซลและ 

เอทานอล 

• ร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันา “เทคโนโลยกีารจดัการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาธรุกจิโรงกลั่นที่ยั่งยนื” ลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งมกีารประเมนิในรูปแบบ Carbon Footprint ก้าวสู่มาตรฐาน ISO 14067 เพื่อลดภาวะโลกร้อน

• พฒันาประสทิธภิาพการใช้พลงังานภายในอาคารส�านกังาน โดยได้รบัรางวลั LEED ระดบั Platinum ประเภท Commercial 

Interior (CI) 2009 ที่ส�านักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Building 

Energy Efficiency : In Operation ซึ่งเป็นรางวลัระดบัชาต ิที่อาคารส�านกังานโรงกลั่น

ความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนน�้า 
วิกฤตน�้าเป็นความเสี่ยงของโลกในอนาคต ด้วยภาวะโลกร้อนส่งผลต่อความไม่แน่นอนของปริมาณทรัพยากรน�้า ประกอบกับ

ประชากรที่เพิ่มขึ้นท�าให้ความต้องการใช้ทรพัยากรน�้าในการอปุโภคบรโิภคเพิ่มขึ้นด้วย บรษิทัฯ จงึเหน็ความส�าคญัในการบรหิาร
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จดัการกระบวนการผลติเพื่อลดการใช้ทรพัยากรน�้า ดงันี้

• การน�าน�้ากลบัมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยรีเีวอร์สออสโมซสิภายในโรงกลั่น โดยในปี 2561 สามารถลดปรมิาณน�้าใช้ ร้อยละ 

5.51 เมื่อเทียบจากปริมาณความต้องการน�้าทั้งหมด (5.51% มาจากหน่วย รีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิส 

อย่างเดยีว)

• ส่งเสรมิให้บรษิทัในเครอืลดการใช้น�้าในกระบวนการผลติ เริ่มจากกลุม่ธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพได้น�าน�้าจากกระบวนการ

ผลติกลบัมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยงัจดัท�าโครงการขดุบ่อน�้าดบิเพื่อส�ารองน�้าไว้ใช้ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเตมิ

2. การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน 
นอกจากการพิจารณาถึงความสอดคล้องของทิศทางกลยุทธ์องค์กร และผลตอบแทนของธุรกิจแล้ว การบริหารความเสี่ยงของ

โครงการลงทุนนับเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 ได้จัดท�าแผนจัดการความเสี่ยงของ

โครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนผ่านบริษัทย่อยโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ("OKEA") ซึ่งด�าเนิน

การพฒันาและผลติปิโตรเลยีมในประเทศนอร์เวย์ และ การจดัหาพื้นที่ยทุธศาสตร์รองรบัการขยายการลงทนุธรุกจิใหม่ของกลุ่ม

บริษัทฯ ในอนาคต เป็นต้น  โดยพิจารณาถึงปัจจัยส�าคัญและคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

ธรุกจิใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทนุ 

ทั้งนี้ต้องมกีารวเิคราะห์ความเสี่ยงโครงการให้ชดัเจนอย่างเป็นระบบในแต่ช่วงระยะเวลาในการด�าเนนิโครงการ ดงันี้ 

1. ความเสี่ยงในช่วงพฒันาโครงการ (Development Phase Risk) 

2.  ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ (Construction Phase Risk)  

3.  ความเสี่ยงในช่วงด�าเนินโครงการ (Operation Phase Risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านการเงินและภาษี

ตามนโยบายภาษขีองประเทศที่ลงทนุ ด้านธรุกจิ และด้านชื่อเสยีง  

4.  ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาต ิ(Natural Disaster Risk)  

เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าโครงการลงทนุจะเกดิผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยนื ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสงัคม

และชุมชน โดยต้องได้รับความเห็นชอบแผนจัดการความเสี่ยงของโครงการจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรก่อน

น�าเสนอพจิารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ ISO 22301: 2012 ครอบคลมุส�านกังานใหญ่ โรงกลั่นน�้ามนั

บางจากและศูนย์จ่ายน�้ามันบางจาก ส�านักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอินตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

ซึ่งเป็นการรบัรองว่าบรษิทัฯ มรีะบบในการเตรยีมพร้อมรองรบัภาวะวกิฤต และบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพ

ตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มสี่วนได้เสยีว่าบรษิทัฯ จะสามารถด�าเนนิธรุกจิ รบัมอืตอบสนองต่อเหตกุารณ์

วกิฤตและส่งมอบผลติภณัฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุแผนบรหิารภาวะวกิฤต และแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิทั้งองค์กร ซึ่งท�าเป็นประจ�าทกุปี 

นอกจากนี้บรษิทัฯ ได้ท�าการซ้อมแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิและแผนรบัมอืภาวะฉกุเฉนิ โดยในปีนี้ซ้อมในหวัข้อ “ซ้อม

รบัมอืกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิกบัถงัน�้ามนัดบิในโรงกลั่น และแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ (BCM)” ให้เหตกุารณ์สมมตใินภาวะ

วิกฤต ครอบคลุมถึงการซ้อมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน�าผลที่ได้จากการซ้อมฯ ไป

ปรบัปรงุขั้นตอนการด�าเนนิงาน จดัหาทรพัยากรเพิ่มเตมิ ให้บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิที่มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น และมั่นใจได้ว่าหากเกดิเหตกุารณ์วกิฤตต่างๆ แล้วจะสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนื่อง 
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อย กจิการที่ควบคมุร่วมกนั บรษิทัร่วมและบรษิทัที่เกี่ยวข้องกนั ปี 2560 และปี 2561 ที่ผ่านมา

มดีงันี้

 1.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บรษิทัร่วม และบรษิทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

  บจก. บางจากกรนีเนท 31,443.56 34,501.22 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

  บจก. บางจากไบโอฟเูอล 0.03 0.04 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 70  กรรมการ

  BCP Trading Pte, Ltd. 2,715.36 7,752.79 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

  บจก. บางจาก รเีทล - 9.21 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

  บจก. บางจากไบโอเอทานอล       8.64 9.04  -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)     - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น   

    (ฉะเชงิเทรา)    ถอืหุน้ร้อยละ 85  กรรมการ

บรษิทัร่วม

  บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล  12.64 9.60 - ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 21.28  กรรมการ

  บจก. อบุลเกษตรพลงังาน  14.98 1.98 -  ม ีบมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

      (บรษิทัร่วม) ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ
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 1.2 รายการซื้อสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  

  บรษิทัร่วม และบรษิทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 บจก. บางจากกรนีเนท 0.16 0.18 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 4,533.86 4,019.00  -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 70  กรรมการ

 BCP Trading Pte, Ltd. 7,434.83 22,903.10 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจากไบโอเอทานอล     1,057.36 1,062.37 - ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น        

 (ฉะเชงิเทรา)    ถอืหุน้ร้อยละ 85  กรรมการ

 บมจ. เคเอสแอล กรนี  - 906.42 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

 อนิโนเวชั่น    ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

บริษัทร่วม

 บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล  1,487.59 1,368.04 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 21.28  กรรมการ

บริษัทร่วมค้า

 บจก. บงกช มารนี เซอร์วสิ 261.30 490.00 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 30 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 บจก. ขนส่งน�้ามนัทางท่อ  441.69 443.28 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 4.95 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ
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 1.3 รายการรายได้จากการลงทนุ และรายได้อื่นจากบรษิทัย่อย กจิการที่ควบคมุร่วมกนั และบรษิทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 บจก. บางจากกรนีเนท 68.43 39.95 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  
       กรรมการ
 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 115.53 1.99 - ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น
     ถอืหุน้ร้อยละ 70  กรรมการ
 Nido Petroleum Pty. Ltd. 143.89 126.40 -  ม ีBCP Energy International Pte. Ltd. - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น
     (บรษิทัย่อย) ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ
 บมจ. บบีจีไีอ - 48.47 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 60 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  
       กรรมการ
 บมจ. บซีพีจี ี 884.97 936.38 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 70.11 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  
       กรรมการ
 บจก.บางจากไบโอเอทานอล  9.61 0.63 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น           
 (ฉะเชงิเทรา)    ถอืหุน้ร้อยละ 85  กรรมการ
 บจก. บางจาก รเีทล 12.81 22.89 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  
       กรรมการ
 BCP Innovation Pte. Ltd. - 2.62 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  
       กรรมการ
 บมจ. เคเอสแอล กรนี - 0.50 - ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น
 อนิโนเวชั่น    ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ
 BCPR Pte. Ltd. - 2.88 -  ม ีบจก. บซีพีอีาร์ (บรษิทัย่อย) -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น
     ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

บริษัทร่วม

 บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล 21.27 - - ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น
     ถอืหุน้ร้อยละ 21.28  กรรมการ

บริษัทร่วมค้า

 บจก. บงกช มารนี เซอร์วสิ - 24.00 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 30 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  
       กรรมการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 บจก. ขนส่งน�้ามนัทางท่อ   5.80 4.90 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 4.95 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  
       กรรมการ
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 1.4 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บรษิทัฯ จ่ายให้บรษิทัย่อย กจิการที่ควบคมุร่วมกนั และบรษิทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย	

 บจก. บางจากกรนีเนท 26.83 23.67 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บมจ. บซีพีจี ี 0.29 0.25 - บมจ. บางจากฯ - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

     ถอืหุน้ร้อยละ 70.11  กรรมการ

 บจก. บางจาก รเีทล 8.58 4.62 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจากไบโอเอทานอล             - 0.11 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

 (ฉะเชงิเทรา)    ถอืหุน้ร้อยละ 85  กรรมการ

 Nido Petroleum Pty. Ltd. 17.03 - -  ม ีBCP Energy International Pte. Ltd. -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     (บรษิทัย่อย) ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

 BCP Trading Pte. Ltd. 9.06 8.05 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 1.5 รายการลูกหนี้ เงนิจ่ายล่วงหน้า และเงนิให้กู้ยมืระยะสั้น แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั

  1.5.1 รายการลูกหนี้การค้า

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 บจก. บางจากกรนีเนท 1,142.19 1,080.28 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจาก รเีทล 1.71 3.20 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 BCP Trading Pte. Ltd. 558.37 1,133.77 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจากไบโอเอทานอล            

 (ฉะเชงิเทรา) 1.04 0.71 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 85  กรรมการ
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บริษัทร่วม

 บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล  1.13 1.57 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 21.28  กรรมการ

 บจก. อบุลเกษตรพลงังาน 0.90 - -  ม ีบจก. อบุล ไบโอ เอทานอล  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

       (บรษิทัร่วม) ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 บจก. ขนส่งน�้ามนัทางท่อ 0.33 0.33 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 4.95 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

  1.5.1  รายการลูกหนี้ และเงนิให้กู้ยมื แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั

         1.5.1.1 เงนิให้กู้ยมื

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 Nido Petroleum Pty. Ltd. 2,113.45 1,291.39 - ม ีBCP Energy International Pte. Ltd.  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     (บรษิทัย่อย) ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

 บจก. บางจาก รเีทล 90.00 410.00 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 BCP Innovation Pte. Ltd. - 197.75 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 BCPR Pte. Ltd. - 3,228.48 -  ม ีบจก. บซีพีอีาร์ (บรษิทัย่อย) -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 บจก. ขนส่งน�้ามนัทางท่อ         13.91 10.51 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 4.95 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร
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  1.5.1.2 ลูกหนี้อื่น

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 0.43 0.74 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 70  กรรมการ

 บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 0.39 0.39 - ม ีบมจ. บซีพีจี ี(บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

 Nido Petroleum Pty. Ltd. 8.05 10.42 -  ม ีBCP Energy International Pte. Ltd.  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     (บรษิทัย่อย) ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

 บจก. บางจาก รเีทล 2.46 4.62 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

       กรรมการ

 บมจ. บซีพีจี ี 2.35 3.06 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 70.11 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจากไบโอเอทานอล 1.48 0.01 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย) -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

 (ฉะเชงิเทรา)     ถอืหุน้ร้อยละ 85  กรรมการ

 บมจ. บบีจีไีอ - 5.01 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 60 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 BCP Innovation Pte. Ltd. - 2.60 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บซีวี ีไบโอเบส - 0.01 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บซีวี ีเอน็เนอร์ย ี - 0.01 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บซีวี ีอนิโนเวชั่น - 0.01 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

        กรรมการ

 บจก. บซีวี ีพาร์ทเนอร์ชพิ - 0.01 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ
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 1.6 รายการเจ้าหนี้กจิการที่เกี่ยวข้องกนั

  1.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 บจก. บางจากกรนีเนท 0.02 0.02 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจากไบโอฟเูอล 158.47 152.06 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 70  กรรมการ

 BCP Trading Pte. Ltd. 384.74 503.24 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจากไบโอเอทานอล        102.22  102.51 -  ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น    

 (ฉะเชงิเทรา)    ถอืหุน้ร้อยละ 85  กรรมการ

 บมจ. เคเอสแอล กรนี - 71.07 - ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย) -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น 

 อนิโนเวชั่น    ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

บริษัทร่วม

 บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล 128.98 109.93 - ม ีบมจ. บบีจีไีอ (บรษิทัย่อย)  -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 21.28  กรรมการ

  1.6.2 รายการเจ้าหนี้อื่น

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 บจก. บางจากกรนีเนท 3.92 3.33 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บมจ. บซีพีจี ี 0.02 0.04 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 70.11 -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

       กรรมการ

 BCP Trading Pte. Ltd. 7.93 3.67 -  บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

 บจก. บางจาก รเีทล 1.01 1.83 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 100 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ
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บริษัทร่วมค้า

 บจก. บงกช มารนี เซอร์วสิ 12.42 12.59 - บมจ. บางจากฯ ถอืหุน้ร้อยละ 30 - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

       กรรมการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 บจก. ขนส่งน�้ามนัทางท่อ 43.38 43.66 -  บมจ. บางจากฯ - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

     ถอืหุน้ร้อยละ 4.95  กรรมการ

 1.7 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 Nido Petroleum Pty. Ltd. 312.70 321.65 -  ม ีBCP Energy International Pte. Ltd. - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     (บรษิทัย่อย) ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

 BCPR Pte. Ltd. - 2.86 -  ม ีบจก. บซีพีอีาร์ (บรษิทัย่อย) -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น

     ถอืหุน้ร้อยละ 100  กรรมการ

 1.8  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น เป็นรายได้รบัล่วงหน้าค่าเช่าที่ดนิ และเงนิค�้าประกนัการเช่าพื้นที่อาคาร

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

บริษัทย่อย

 บมจ. บซีพีจี ี 6.00 6.00 - บมจ. บางจากฯ -  มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น  

     ถอืหุน้ร้อยละ 70.11  กรรมการ

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร
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 1.9 หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น เป็นรายได้รบัล่วงหน้าค่าเช่าที่ดนิจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

  ปี ปี ความสัมพันธ์ส�าหรับปี
 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2560 2561  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ล้านบาท ล้านบาท การถือหุ้น การบริหาร

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 บจก. ขนส่งน�้ามนัทางท่อ 2.50 2.02 - บมจ. บางจากฯ - มตีวัแทนของบรษิทัไปเป็น
     ถอืหุน้ร้อยละ 4.95  กรรมการ

1.  รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเนท
   บรษิทั บางจากกรนีเนท จ�ากดั จดัตั้งขึ้นเพื่อบรหิารกจิการสถานบีรกิารน�้ามนับางจากและบรหิารกจิการการจ�าหน่ายสนิค้า

อปุโภคบรโิภคอื่นๆ ในร้านค้าเลมอนกรนีและร้านใบจาก การท�ารายการที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิ
ปกต ิตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

2. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอฟูเอล
 บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม ผ่านทาง บมจ. บบีจีไีอ ถอืหุ้นร้อยละ 70 จดัตั้งขึ้นเพื่อผลติ

และจ�าหน่ายไบโอดีเซล การท�ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และ 
เป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

3. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี
 บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยซีึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ. บซีพีจี ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิโครงการผลติไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทติย์ "Sunny Bangchak" เฟสแรก ขนาด 38 เมกะวตัต์ ที่อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ค่าบรกิาร
ระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

4. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)
 บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ปราจนีบรุ)ี ซึ่งเปน็บรษิทัย่อยทางออ้มผ่านทาง บมจ. บซีพีจี ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิโครงการ

ผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ที่อ�าเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุค่ีาบรกิารระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิ
ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

5. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)
 บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ชยัภูม1ิ) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ. บซีพีจี ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิโครงการ

ผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ที่อ�าเภอบ�าเหนจ็ณรงค์ จงัหวดัชยัภมูค่ิาบรกิารระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิ
ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

6. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)
 บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บรุรีมัย์) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ. บซีพีจี ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิโครงการ

ผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ที่อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ค่าบรกิารระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิ 
ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

7. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)
 บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บรุรีมัย์1) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ. บซีพีจี ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกต ิ 
ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

8. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)
 บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนิน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางธรุกจิปกต ิตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน



130     รายงานประจำาปี 2561

9. รายการระหว่างกันกับ BCP Energy International Pte. Ltd.
 BCP Energy International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปร์ จดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิธรุกจิด้านพลงังาน ปิโตรเคมี

และทรพัยากรธรรมชาตขิองบรษิทัในต่างประเทศ ค่าบรกิารระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด

10.  รายการระหว่างกันกับ BCP Innovation Pte. Ltd.
 BCP Innovation Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปร์ จดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิธรุกจิเฉพาะธรุกจิที่เกี่ยวเนื่องกบันวตักรรม 

ค่าบรกิารระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด

11. รายการระหว่างกันกับ BCP Trading Pte, Ltd
 BCP Trading Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินธุรกิจการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง 

น�้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อื่นๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การท�าธุรกรรมอนุพันธ์ 
เพื่อป้องกนัความเสี่ยงราคาน�้ามนั การจดัจ้างเรอืขนส่ง การจดัหาสถานที่เกบ็น�้ามนัและการจดัจ�าหน่าย รายการซื้อ ขาย
ระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกตแิละราคาตลาด

12. รายการระหว่างกันกับ Nido Petroleum Pty. Ltd.
 Nido Petroleum Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการส�ารวจ 

และผลติปิโตรเลยีม การท�ารายการที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด

13. รายการระหว่างกันกับ บมจ. บีซีพีจี
 บจก. บีซีพี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการการผลิตและการส่งไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าบริการ 

ระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

14. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก รีเทล
 บจก. บางจาก รเีทล ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ประกอบกจิการแฟรนไชส์ รวมถงึการได้รบัหรอืให้ใช้ซึ่งสทิธใินทรพัย์สนิ

ทางปัญญาต่างๆ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ 
ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

15. รายการระหว่างกันกับ บมจ. บีบีจีไอ
 บมจ. บบีจีไีอ ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ชวีภาพค่าบรกิารระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางธรุกจิปกต ิตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

16. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)
 บจก. บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ. บีบีจีไอ ประกอบกิจการผลิต 

เอทานอลโดยใช้มันส�าปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน�้ามันแก๊สโซฮอล์ รายการซื้อและค่าบริการ
ระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

17. รายการระหว่างกันกับ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
 บมจ. เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชั่น ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ. บบีจีไีอ ประกอบกจิการผลติเอทานอลโดยใช้

กากน�้าตาลซึ่งเป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลติน�้าตาลเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติเอทานอลรายการซื้อระหว่าง
กนัเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิตามราคาตลาด

18. รายการระหว่างกันกับ BCPR Pte. Ltd.
 BCPR Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมในประเทศสงิคโปร์ จดัตั้งขึ้นเพื่อด�าเนนิธรุกจิด้านการส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

การท�ารายการที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด

19. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี ไบโอเบส
 บจก. บีซีวี ไบโอเบส เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ Startup(s) ในประเทศไทย การท�ารายการ 

ที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด

20. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี เอ็นเนอร์ยี
 บจก. บซีวี ีเอน็เนอร์ย ีเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ประกอบกจิการลงทนุในธรุกจิ Startup(s) ในประเทศไทย การท�ารายการ 

ที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด
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21. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี อินโนเวชั่น
 บจก. บซีวี ีอนิโนเวชั่น เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ประกอบกจิการลงทนุในธรุกจิ Startups ในประเทศไทย การท�ารายการที่

เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด

22. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ
 บจก. บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup(s) ในประเทศไทย  

การท�ารายการที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธรุกจิปกต ิและราคาตลาด

23. รายการระหว่างกันกับ บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
 บมจ. อบุล ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทางอ้อม ผ่านทาง บมจ. บบีจีไีอ ถอืหุ้นร้อยละ 21.28 ประกอบกจิการผลติ

เอทานอลโดยใช้มันส�าปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน�้ามันแก๊สโซฮอล์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งและ 
ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด 
และเป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

24. รายการระหว่างกันกับ บจก.บงกช มารีน เซอร์วิส
 บรษิทัท�าสญัญาใช้บรกิารเช่าคลงัน�้ามนับงกช  กบั บจก. บงกช มารนี เซอร์วสิ ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมค้า ประกอบกจิการจดัหา

และบริหารจัดการเรือ Floating Storage Unit รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และ 
เป็นไปตามรายละเอยีดที่ได้ระบใุนสญัญาการด�าเนนิงาน

25. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน
 รายการขายระหว่างบริษัทกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บจก. อุบล  

ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทันั้น เป็นไปตามการค้าปกตแิละราคาตลาด

26. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน�้ามันทางท่อ
 บริษัทท�าสัญญาใช้บริการขนส่งน�้ามันทางท่อกับ บจก. ขนส่งน�้ามันทางท่อ เพื่อขนส่งน�้ามันของบริษัทจากคลังน�้ามัน 

บางจาก ไปที่คลงัน�้ามนัของบรษิทัที่บางปะอนิ เพื่อจ�าหน่ายให้ลกูค้าของบรษิทัในแถบภาคกลาง ภาคเหนอืและภาคอสีาน 
เป็นไปตามการค้าปกตแิละราคาตลาด

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัที่เกี่ยวข้อง และผูถ้อืหุน้ โดยอยูใ่นการพจิารณาอนมุตัขิองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่งได้รบัมอบ
อ�านาจอนมุตัติามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชเีรื่องการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบับคุคลหรอืกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ซึ่งก�าหนด
โดยสภาวชิาชพีบญัชี

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต
ในการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยังคงมีการซื้อขายน�้ามันหรือการใช้บริการขนส่งน�้ามันทางท่อกับบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เนื่องจากการท�าธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการด�าเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่การก�าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 
ทางการค้า โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามการร่วมมือในการด�าเนินงานดังกล่าว 
บริษัทจะค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นส�าคัญ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหากรายการใดกระท�ากบัผู้ที่มสี่วนได้
เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีการท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้
รบัการพจิารณาและอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
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ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

บทสรปุผู้บริหาร  
 
สรปุผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
หน่วย: ล้านบาท Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ  FY2560 FY2561 YoY 
 (ปรบัปรงุใหม่)      (ปรบัปรงุใหม่)   
รายได้รวม 46,306 53,461 48,781 5% -9%  172,138  192,025  12% 
Accounting EBITDA 3,616 4,161 (317) -109% -108%  13,421  10,201  -24% 
กลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และการคา้น ้ามนั 1/ 2,256 2,140 (1,419) -163% -166%  7,596  3,928  -48% 
กลุ่มธุรกจิตลาด 2/ 302 468 465 54% -1%  2,301  2,177  -5% 
กลุ่มธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 3/ 934 1,542 570 -39% -63%  2,846  3,569  25% 
กลุ่มธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ 4/ 132 151 66 -50% -56%  529  692  31% 
กลุ่มธุรกจิทรพัยากรธรรมชาต ิ 5/ 16 (81) 94 470% 216%  286  117  -59% 
อืน่ๆ 6/ (24) (61) (92)      (137) (282)   
ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,471 1,856 (1,546) -205% -183%  5,608  2,463  -56% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.07 1.35 (1.12)      4.07 1.79   

          
หมำยเหตุ:  1/ หมำยถงึ ธุรกจิโรงกลัน่ของบรษิทั บำงจำกฯ บรษิทั BCP Trading Pte. Ltd. และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
               2/ หมำยถงึ ธุรกจิกำรตลำดของบรษิทั บำงจำกฯ บรษิทั บำงจำกกรนีเนท จ ำกดั และบรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
               3/ หมำยถงึ ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำของบรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 4/ หมำยถงึ ธรุกจิผลติภณัฑช์วีภำพของบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย และสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 5/ หมำยถงึ ธรุกจิทรพัยำกรธรรมชำตขิอง กลุม่ Nido Petroleum Pty. Ltd., BCP Energy International Pte. Ltd. และ BCP Innovation Pte. Ltd. และสว่นแบ่ง    

ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 6/ หมำยถงึ รำยกำรอื่นๆ และรำยกำรระหวำ่งกนั 
 

 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของปี 2561 บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย มี

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 192,025 ลำ้นบำท (+12% YoY)  มกี ำไรสุทธ ิ3,235 ลำ้นบำท (-48% YoY) โดยเป็นก ำไร
สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 2,463 ล้ำนบำท คดิเป็นก ำไรต่อหุ้น 1.79 บำท  

 
ส ำหรบั Q4/2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 48,781 ลำ้นบำท (+5% YoY, -9% 

QoQ) มขีำดทุนสทุธ ิ1,475 ลำ้นบำท (-187% YoY, -167% QoQ) โดยเป็นขำดทุนสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 1,546 ล้ำน
บำท คดิเป็นขำดทุนต่อหุ้น 1.12 บำท โดยมผีลกำรด ำเนินงำนในแต่กลุ่มธุรกจิดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2561 ปรบัลดลงอย่ำงมำกเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกลุ่มธุรกิจโรง
กลัน่และกำรค้ำน ้ ำมนั ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัในตลำดโลกทีม่คีวำมผนัผวนตลอดทัง้ปี  โดยเฉพำะในช่วง
ไตรมำสสุดทำ้ยของปีทีร่ำคำน ้ำมนัปรบัลดลงอย่ำงมำก อกีทัง้ในปีนี้ธุรกจิโรงกลัน่มอีตัรำกำรผลติลดลง เนื่องจำกมกีำรหยุดซ่อม
บ ำรุงโรงกลัน่ประจ ำปีจ ำนวน 45 วนั (ตัง้แต่วนัที่ 30 เมษำยน – 13 มิถุนำยน 2561) อย่ำงไรก็ตำมอตัรำกำรผลิตเฉลี่ยทัง้ปี
เป็นไปตำมเป้ำหมำยอยู่ที ่102.39 พนับำร์เรลต่อวนั (คดิเป็น 85% ของก ำลงักำรผลติรวมของโรงกลัน่) โดยสำมำรถท ำสถติมิี
อตัรำกำรผลติเฉลีย่ทัง้เดอืนสงูสุดเป็นประวตักิำรณ์ที ่123.00 พนับำรเ์รลต่อวนัในเดอืนมนีำคม และหลงัจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุง
ประจ ำปี โรงกลัน่มีกำรใช้อตัรำกำรผลิตในระดบัสูงต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ค่ำกำรกลัน่รวมลดลง 32% จำกค่ำกำรกลัน่พื้นฐำน 
(Market GRM) ทีป่รบัลดลง ซึง่เป็นผลมำจำกปรมิำณกำรกลัน่ทีล่ดลง ประกอบกบักำรปรบัลดลงของสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-
ดไูบเฉลีย่ และสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ-ดไูบเฉลีย่ รวมถงึตน้ทุนรำคำน ้ำมนัดบิที่สงูขึน้จำกปีก่อนหน้ำ นอกจำกนี้รำคำน ้ำมนัดบิที่
ปรบัตวัลดลงอย่ำงมำกในช่วงปลำยปี ส่งผลให้ในปี 2561 ธุรกจิโรงกลัน่ม ีInventory Loss 1,489 ล้ำนบำท (รวมค่ำเผื่อกำรลด
มลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 689 ลำ้นบำท) แต่ในสว่นของธุรกจิกำรคำ้น ้ำมนัโดย บรษิทั BCP Trading จ ำกดั มผีลกำรด ำเนินงำน
ดขีึน้จำกธุรกรรมกำรซือ้ขำยทีเ่พิม่ขึน้  

 
กลุ่มธุรกิจกำรตลำด มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลดลงในส่วนของตลำด

อุตสำหกรรม จำกภำวะกำรแข่งขนัในตลำดที่สูงขึ้น และกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ท ำให้ปรมิำณผลติภณัฑ์น ้ำมนัที่ผลิตได้
น้อยลง ขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยในสว่นของตลำดคำ้ปลกีทีเ่ป็นช่องทำงหลกัมปีรมิำณเพิม่ขึน้ มกีำรขยำยจ ำนวนสถำนีบรกิำร
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีจ ำนวนสถำนีบรกิำรน ้ำมนั ณ สิน้ปี 2561 ทัง้สิน้ 1,175 สำขำ โดยมกีำรเปิดสถำนีบรกิำรใหม่เพิม่ขึน้ 74 
สำขำ รวมถึงได้ด ำเนินกลยุทธเ์พื่อผลกัดนัยอดขำยผ่ำนโปรแกรมกำรตลำดต่ำงๆ เช่น บตัรสมำชกิรูปแบบใหม่ “บำงจำกกรนี
ไมล”์ ทีส่ำมำรถสะสมคะแนนทุกผลติภณัฑ์น ้ำมนั พรอ้มทัง้กำรพฒันำระบบบตัรสมำชกิในรูปแบบ Digitized Loyalty Program 
ควบคู่ไปกบั Bangchak Mobile Application อกีทัง้เพิม่ควำมหลำกหลำยของธุรกจิ Non-Oil และบรกิำรต่ำงๆ ในสถำนีบรกิำร 
เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคมำกยิง่ขึน้ บรษิทัฯ ยงัคงมสีว่นแบ่งกำรตลำดดำ้นปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนี
บรกิำรอยู่ในอนัดบัที ่2 และเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งกำรตลำดสะสมทัง้ปี 2561 อยู่ที ่15.8% ในส่วนของค่ำกำรตลำด
สทุธใิกลเ้คยีงกบัปีก่อน เน่ืองจำกในช่วงกลำงปีไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรตรงึรำคำน ้ำมนัดเีซลของภำครฐัฯ เพื่อช่วยลดภำระ
ให้แก่ผู้บรโิภคและผู้ประกอบกำรภำคกำรขนส่งในภำวะรำคำน ้ำมนัขำขึน้ต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำมรำคำน ้ำมนัดบิปรบัตัวลดลง
ในช่วงสิน้ปีท ำใหค้่ำกำรตลำดปรบัเพิม่ขึน้ 

 
กลุ่มธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้ทัง้จำกโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ที่

ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น ส ำหรบัในประเทศไทยมกีำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำรโซลำรร์ำชกำรร่วมกบัองคก์ำร
ทหำรผ่ำนศึก (อผศ.) และโครงกำรโซลำร์รูฟท็อป (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 9.69 เมกกะวตัต์) ส่วนในประเทศญี่ปุ่ นมีกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำร Gotemba (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 4.4 เมกกะวตัต์) แต่มกีำรขำยโครงกำร Nikaho และ Nagi 
(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 27.6 เมกกะวตัต)์ ใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศญีปุ่่ นช่วงปลำยเดอืนกนัยำยน 2561 ท ำให้
กำรผลติไฟฟ้ำโดยรวมทรงตวั และมกีำรรบัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยโ์ครงกำรดงักล่ำวก่อนหกัภำษจี ำนวน 793 ลำ้นบำท 
ในปีนี้รบัรูส้่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม 204 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม ในประเทศ
ฟิลปิปินส ์39 ลำ้นบำท และสว่นแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี 164 ลำ้นบำท  
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กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภำพ โดยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล มผีลกำรด ำเนินงำนดขีึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 เพิม่ขึน้ จำกสดัส่วนกำรผสม B100 ในน ้ำมนัดเีซลอยู่ที่ 7% ตลอดทัง้ปี แต่ยงัคงได้รบั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์รำคำปำลม์น ้ำมนัในประเทศทีต่กต ่ำตลอดทัง้ปี เป็นผลให้รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 ปรบัลดลง
ตำมทิศทำงเดียวกับรำคำน ้ำมนัปำล์มดิบที่ลดลง ก ำไรขัน้ต้นปรับตัวดีขึ้นจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นประกอบกบั
ควำมสำมำรถในกำรจดัหำวตัถุดบิและกำรบรหิำรจดักำรสต๊อกไดด้ขีึน้ ในส่วนของธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล มผีลกำร
ด ำเนินงำนดขีึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจำกในปีนี้มกีำรรบัรู้ผลกำรด ำเนินงำนเต็มปีของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) ท ำให้มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลเพิ่มขึ้น 171% YoY โดยก ำไรขัน้ต้นผลิตภัณฑ์เอทำนอลที่ผลิตจำก
กำกน ้ำตำลเพิม่ขึน้ จำกรำคำตน้ทุนวตัถุดบิทีล่ดลง ในขณะทีผ่ลติภณัฑเ์อทำนอลทีผ่ลติจำกมนัส ำปะหลงัมกี ำไรขัน้ตน้ลดลง จำก
รำคำตน้ทุนของหวัมนัสดและมนัเสน้ทีป่รบัเพิม่ขึน้มำก 

 
กลุ่มธุรกิจทรพัยำกรธรรมชำติ ธุรกจิส ำรวจและผลติมรีำยไดล้ดลง เนื่องจำกในครึง่ปีหลงัของปี 2561 ไม่มปีรมิำณ

กำรจ ำหน่ำยจำกแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc จำกกำรที่กลุ่มบรษิัทฯ ได้ขำยหุ้นใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถอื
ครองแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc อยู่ 55.8% รำยกำรซือ้ขำยหุน้ดงักล่ำวไดแ้ลว้เสรจ็ใน Q3/2561 นอกจำกนี้บรษิทั บำงจำกฯ ไดจ้ดัตัง้
บรษิทัย่อย เพื่อร่วมลงทุนกบั Seacrest Capital Group ในแหล่งปิโตรเลยีม Draugen Field และ GjØa Field จำก A/S Norske 
Shell ผ่ำนกำรซือ้หุน้เพิม่ทุนของ OKEA AS ซึง่มมีูลค่ำกำรลงทุนทัง้สิน้ 939 ลำ้นโครนนอรเ์วย ์(หรอืประมำณ 3,618 ลำ้นบำท) 
โดย OKEA AS ถอืเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ กำรลงทุนครัง้นี้เป็นกำรลงทุนร่วมกนัในลกัษณะของ Joint Partnership ในแหล่ง
ปิโตรเลยีมขนำดใหญ่ (World Class Asset) ทีม่อีำยุกำรผลติต่อเนื่องในระยะยำว โดยน ้ำมนัดบิทีผ่ลติไดเ้ป็นน ้ำมนัดบิเบำ (Light 
Crude) ที่มรีำคำด ีนับเป็นกำรต่อยอดธุรกจิทรพัยำกรธรรมชำติและเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งที่สอดคล้องตำมกลยุทธ์ของ
บรษิทั  
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งบก าไรขาดทุน 
 

งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ  FY2560 FY2561 YoY 
          
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 46,306 53,461 48,781 5% -9%  172,138 192,025 12% 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (42,711) (49,640) (48,357) 13% -3%  (158,596) (180,594) 14% 
ก าไรขัน้ต้น      3,594       3,821         424  -88% -89%  13,543  11,431  -16% 
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล      12         11          16  36% 51%         156  55  -65% 
รำยไดอ้ื่น      441       891  129  -71% -86%       1,085  1,260  16% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร  (2,327)  (1,782)  (2,148) -8% 21%   (7,164)  (7,376) 3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรส ำรวจและประเมนิค่ำ       (11)         (8)  (15) 32% 75%   (48)  (45) -5% 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซื้อขำยน ้ำมนัดบิ   
และผลติภณัฑน์ ้ำมนัลว่งหน้ำ 

       46        (95)  (138) N/A N/A         366   (442) N/A 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำ 
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        17        (28) 95  N/A N/A   (225) 162 N/A 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น      227       230  52  N/A N/A  889 415 N/A 
(ขำดทุน) จำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์       (78)       (14)  (15) N/A N/A   (1,518)  (441) N/A 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุน 
ในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ 

     446       118  21  -95% -82%         573  254  -56% 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ 
ภาษีเงินได้      2,366  3,143   (1,579) -167% -150%        7,656  5,273 -31% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (380)      (401)  (405) 7% 1%   (1,452)  (1,545) 6% 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้      1,987       2,742   (1,984) -200% -172%  6,204  3,728  -40% 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษเีงนิได ้      (298)      (526) 509  -271% -197%   (41)  (493) N/A 
ก าไรส าหรบังวด      1,689       2,216   (1,475) -187% -167%  6,163  3,235  -48% 
    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,471 1,856  (1,546)         5,608  2,463   
    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุม      217       359  71            555  772   

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.07 1.35  (1.12)      4.07 1.79   
 
หมำยเหตุ: งบกำรเงนิปี 2560 ปรบัปรุงใหม่เนื่องจำกมกีำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 
  

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) 
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ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรสทุธริวม 3,235 ลำ้นบำท (-48% YoY) โดยเป็นก ำไรสทุธสิว่น
ของบรษิทัใหญ่ 2,463 ลำ้นบำท คดิเป็นก ำไรต่อหุน้ 1.79 บำท โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 

1) รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 192,025 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12% YoY ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิน ้ำมนัจำกรำคำขำยเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑร์วมของ
บรษิัท ลดลง 3% YoY ส่วนใหญ่ลดลง จำกกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์น ้ำมนัในส่วนของตลำดอุตสำหกรรม จำก
ภำวะกำรแขง่ขนัในตลำดทีส่งูขึน้ และกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีท ำใหป้รมิำณผลติภณัฑน์ ้ำมนัทีผ่ลติไดน้้อยลง
นอกจำกนี้ปรมิำณธุรกรรมกำรซื้อขำยที่เพิม่ขึน้ของบรษิัท BCP Trading รวมถึงกำรรบัรู้รำยได้จำกธุรกจิผลติ
และจ ำหน่ำยเอทำนอลเพิม่ขึน้ (จำกกำรควบรวมบรษิทัใน Q4/2560) 

2) ก ำไรขัน้ต้น 11,431 ลำ้นบำท ลดลง 16% YoY โดยส่วนใหญ่มำจำกธุรกจิโรงกลัน่ในปี 2561 เนื่องจำกปรมิำณ
กำรกลัน่ลดลงจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ประกอบกบัต้นทุนรำคำน ้ำมนัดิบที่สูงขึ้นจำกส่วนต่ำงรำคำ
น ้ำมนัดบิเดทตเ์บรนกบัน ้ำมนัดบิดูไบ (DTD/DB) เฉลีย่เพิม่ขึน้ 58% จำกปีก่อนหน้ำ รวมทัง้ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนั
เบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ลดลงค่อนขำ้งมำกในช่วงปลำยปี โดยมีค่ำกำรกลัน่รวมอยู่ที ่5.61 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บำร์เรล และจำกรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกปรบัตวัลงอย่ำงรุนแรงในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน - ธนัวำคม 2561 
ส่งผลใหธุ้รกจิโรงกลัน่ม ีInventory loss 1,489 ลำ้นบำท (รวมรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอื (LCM) 
689 ลำ้นบำท) ในขณะทีปี่ 2560 ม ีInventory gain 834 ลำ้นบำท 

3) รำยไดอ้ื่น 1,260 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำก บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) มกี ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยโ์ครงกำร
ผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์หก้บักองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศญี่ปุ่ นก่อนหกัภำษี 793 ลำ้นบำท 
และรำยไดเ้งนิชดเชยควำมเสยีหำยจำกพำยุไต้ฝุ่ นทีป่ระเทศญีปุ่่ นจ ำนวน 104 ลำ้นบำท นอกจำกนี้มกีำรรบัรูผ้ล
ก ำไรจำกกำรขำย 78 ลำ้นบำท จำกกำรขำยหุน้ใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. 

4) ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 7,376 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3% YoY สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำก (1) ค่ำเสือ่มรำคำและตดั
จ ำหน่ำยจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ของกลุ่มบรษิทัฯ (2) ค่ำเช่ำทีด่นิในกำรขยำยสถำนีบรกิำรน ้ำมนั (3) 
ค่ำใชจ้่ำยกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ ์

5) ขำดทุนจำกสญัญำซือ้ขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ 442 ลำ้นบำท เนื่องจำกรำคำน ้ำมนัมคีวำมผนั
ผวนตลอดทัง้ปี 

6) ก ำไรจำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 162 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำส ำหรบัโครงกำร 3E ซึง่อตัรำตำมสญัญำต ่ำกว่ำอตัรำปิด ณ สิน้งวด 

7) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 415 ลำ้นบำท ลดลง 474 ลำ้นบำท เน่ืองจำกค่ำเงนิบำทมคีวำมผนัผวนตลอดทัง้ปี ท ำ
ใหก้ ำไรสว่นใหญ่เกดิจำกเจำ้หนี้กำรคำ้ เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และเงนิกูย้มืสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ 

8) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 441 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์เพื่อส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลยีมแหล่งน ้ำมนั Galoc 412 ลำ้นบำท และอะไหล่ของบรษิทั 23 ลำ้นบำท  

9) ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิัทร่วม 254 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (1) บรษิัท Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
164 ล้ำนบำท (2) บริษัท PetroWind Energy Inc. 39 ล้ำนบำท (3) บร ิษ ัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั 
(มหำชน) 14 ลำ้นบำท (4) บรษิทั บงกช มำรนี เซอรว์สิ จ ำกดั 39 ลำ้นบำท (5) บรษิทั OKEA AS -3 ลำ้นบำท 
ซึง่เกดิจำกรำยกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ าแนกตามธรุกิจ 
 
1) กลุ่มธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน ้ามนั 

ตารางแสดงสถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบ (หน่วย : เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล) 
 

ราคาน ้ามนัดิบ 
Q4/2560 Q3/2561   Q4/2561   YoY QoQ   FY FY YoY 
เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย % %   2560 2561 % 

Dubai (DB) 59.31 74.22 84.41 49.50 68.30 15% -8%   53.14 69.65 31% 
Dated Brent (DTD) 61.26 75.16 86.16 50.21 68.81 12% -8%   54.19 71.31 32% 
DTD/DB 1.95 0.94 3.89 -3.41 0.52 -74% -45%   1.05 1.66 58% 

 

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบอ้างอิง 

รำคำน ้ำมนัดบิดูไบปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ปรบัเพิม่ขึน้ 16.51 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล โดยไดร้บัแรงหนุน
จำกกำรที่กลุ่มโอเปกและนอกโอเปก น ำโดยรสัเซยี ร่วมมอืกนัปรบัลดก ำลงัผลติ และผลจำกกำรที่สหรฐัฯ ประกำศคว ่ำบำตร
อหิร่ำนครัง้ใหม่ ซึง่ท ำใหอ้หิร่ำนจ ำเป็นตอ้งลดกำรผลติลง 

รำคำน ้ำมนัดบิดไูบใน Q4/2561  โดยเฉลีย่ปรบัลดลง 5.92 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รลเมื่อเทยีบกบั Q3/2561 โดยไดร้บั
แรงกดดนัจำกกรณีสหรฐัฯ ยกเวน้กำรคว ่ำบำตรให ้8 ประเทศ ไดแ้ก่ ตุรก ีจนี อนิเดยี เกำหลใีต้ ญี่ปุ่ น กรซี ไต้หวนั และอติำล ี
สำมำรถน ำเข้ำน ้ำมันจำกอิหร่ำนได้ต่อไป ซึ่งคิดเป็นปริมำณกำรส่งออกของอิหร่ำนมำกถึง 75% โดยสวนทำงกับกรณีที่
ประธำนำธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ ประกำศไวก้่อนหน้ำว่ำ ตอ้งกำรใหอ้หิร่ำนสง่ออกน ้ำมนัเป็นศนูย ์อกีทัง้โอเปกและพนัธมติรไดต้กลง
เพิม่ก ำลงัผลติน ้ำมนัดบิ เพื่อเตรยีมชดเชยอุปทำนทีห่ำยไปจำกอหิร่ำนหลงัถูกคว ่ำบำตรก่อนหน้ำทีส่หรฐัฯ จะประกำศยกเวน้ให ้
8 ประเทศ ส่งผลให้อุปทำนน ้ำมนัล้นตลำด นอกจำกนี้ กำรร่วงลงของตลำดหุ้นสหรฐัฯ จำกควำมกงัวลเรื่องควำมขดัแยง้ทำง
กำรคำ้ระหว่ำงจนีและสหรฐัไดฉุ้ดใหต้ลำดน ้ำมนัลดลงตำม 

อย่ำงไรกต็ำม รำคำน ้ำมนัดบิไดแ้รงหนุนในช่วงเดอืนธนัวำคม หลงัโอเปกและพนัธมติรมมีตปิรบัลดก ำลงัผลติอกีครัง้ 
ปรมิำณ 1 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั ส ำหรบัครึง่ปีแรกของปี 2562 เริม่ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2562 ขณะทีซ่ำอุดอิำระเบยีไดป้รบัลดก ำลงั
ผลติลงก่อนล่วงหน้ำในเดอืนธนัวำคม 2561 มำกถงึ 400,000 – 500,000 บำรเ์รลต่อวนั 

เมื่อเปรยีบเทยีบสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทเบรนท์-ดไูบ (DTD/DB) เฉลีย่ปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ปรบัเพิม่ขึน้ 
0.61 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เนื่องจำกกลุ่มโอเปกเพิม่ก ำลงักำรผลติในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2561 ท ำใหร้ำคำน ้ำมนัดบิดูไบ
ลดลง สง่ผลใหส้ว่นต่ำงน ้ำมนัดบิเดทเบรนท-์ดไูบ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทเบรนท์-ดูไบ (DTD/DB) ใน Q4/2561 โดยเฉลีย่ปรบัลดลง 0.42 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล
เมื่อเทยีบกบั Q3/2561 โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกอุปทำนน ้ำมนัเกรดหนกัในตลำดที่ปรบัลดลง หลงัอหิร่ำนถูกสหรฐัฯ ประกำศคว ่ำ
บำตร 
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ตารางแสดงส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (หน่วย : เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล) 
 

ส่วนต่างราคาน ้ามนั
ส าเรจ็รปู 

และน ้ามนัดิบอ้างอิง 

Q4/2560 Q3/2561   Q4/2561   YoY QoQ   FY FY YoY 

เฉล่ีย เฉล่ีย สงูสดุ ต า่สดุ เฉล่ีย % %   2560 2561 % 

UNL95/DB 14.42 11.52 12.10 1.37 4.92 -66% -57%  14.85 10.57 -29% 
IK/DB 13.27 14.48 19.21 12.89 15.74 19% 9%  12.13 15.38 27% 
GO/DB 13.01 14.34 18.16 9.76 14.98 15% 4%  12.51 14.68 17% 
FO/DB -3.03 -2.48 5.61 -3.69 1.33 144% 154%  -2.33 -2.64 -13% 

 

สถานการณ์ส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูและน ้ามนัดิบอ้างอิง (Crack Spread) 

 สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ในปี 2561 เฉลีย่ 10.57 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัลดลง 4.28 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เมื่อเทยีบกบัรอบปี 2560 โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกอุปสงคท์ีล่ดลงในจนี เนื่องจำกกำรชะลอตวัทำงดำ้น
เศรษฐกจิและยอดขำยรถยนตใ์หม่ทีห่ดตวัเป็นปีแรกในรอบ 20 ปี 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ใน Q4/2561 เคลื่อนไหวเฉลีย่ 4.92 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัลดลง 
6.60 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เทยีบกับ Q3/2561 โดยไดร้บัแรงกดดนัจำกอุปสงคท์ีล่ดลงอย่ำงต่อเนี่องในช่วงฤดูหนำว
และรำคำน ้ำมนัที่อยู่ในระดบัสูง ขณะที่รฐับำลจีนประกำศโควตำกำรส่งออกรอบที่ 3 และ 4 ของปี 2561 เพิ่มเติมอีก 
1,740,000 ตนั (14.45 ลำ้นบำรเ์รล) ท ำใหม้กีำรส่งออกน ้ำมนัเบนซนิเพิม่ขึน้ นอกจำกนี้โรงกลัน่ต่ำงๆ เดนิก ำลงักำรกลัน่
ด้วยอตัรำสงู เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดูไบ และน ้ำมนัเตำ-ดูไบ ที่อยู่ในระดบัสูง ท ำให้อุปทำนน ้ำมนัเบนซิน
เพิม่ขึน้ตำมมำดว้ย 

 ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี)-ดูไบ (IK/DB) ในปี 2561 เฉลี่ย 15.38 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ปรบัเพิม่ขึน้ 3.25 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทยีบกบัรอบปี 2560 โดยได้รบัแรงหนุนจำกอุปสงค์ของกำรโดยสำรทำงเครื่องบนิทีเ่พิม่
สงูขึน้ อย่ำงไรกต็ำม มแีรงกดดนัจำกปรมิำณน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี) คงคลงัทีอ่ยู่ ในระดบัสงูกว่ำปีก่อนหน้ำนี้ และอุปสงคก์ำร
ใชน้ ้ำมนัเคโรซนีทีล่ดลง จำกกำรทดแทนดว้ยแก๊สแอลพจีทีีม่รีำคำถูกกว่ำ  

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัเจท็ (เคโรซนี)-ดูไบ (IK/DB)  ใน Q4/2561 เคลื่อนไหวเฉลี่ย 15.74 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ปรบั
เพิม่ขึน้ 1.26 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เทยีบกบั Q3/2561 โดยไดร้บัแรงหนุนจำกอุปสงคส์ ำหรบัเครื่องท ำควำมรอ้นในฤดู
หนำวทีเ่พิม่ขึน้ในเดอืนพฤศจกิำยนและธนัวำคม รวมทัง้ อุปสงคจ์ำกกำรเดนิทำงโดยเครื่องบนิเพิม่ขึน้หลงัพำยุไต้ฝุ่ นสงบ
ลง อย่ำงไรกต็ำมระดบัสต๊อกน ้ำมนัเจท็ของญี่ปุ่ นที่อยู่ในระดบัสูง รวมทัง้สภำพอำกำศทีอ่บอุ่นกว่ำปกติ ส่งผลให้อุปสงค์
ของเคโรซนีไม่ไดส้งูมำกเท่ำทีค่วร ท ำใหญ้ีปุ่่ นมกีำรน ำเขำ้เคโรซนีน้อยลง 

 สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดไูบ (GO/DB) ในรอบปี 2561 เฉลีย่ 14.68 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัเพิม่ขึน้ 2.17 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทียบกับรอบปี 2560 โดยได้รับแรงหนุนจำกอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจำกภำคกำรท ำเหมืองแร่ใน
ออสเตรเลยีและภำคกำรก่อสรำ้งสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนในอนิเดยี 

สว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซล-ดไูบ (GO/DB) ใน Q4/2561 เคลื่อนไหวเฉลีย่ 14.98 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ปรบัเพิม่ขึน้ 0.64
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล เทยีบกบั Q3/2561 โดยไดร้บัแรงหนุนจำกกำรท ำ Arbitrage น ้ำมนัดเีซลจำกภูมภิำคเอเชยีไปยงั
ทวปียุโรปและสหรฐัฯ ที่เพิม่ขึน้กว่ำไตรมำสก่อน อย่ำงไรกต็ำม อุปสงค์น ้ำมนัดเีซลของทวปียุโรปและสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ใน
ระดบัทีจ่ ำกดั เนื่องจำกอุณหภูมใินช่วงฤดูหนำวของทวปียุโรปและสหรฐัฯ ทีอุ่่นกว่ำปกต ิรวมทัง้ค่ำขนส่งทีอ่ยู่ในระดบัสูง 
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ค่าการกลั่นพื้นฐาน Oil	Hedging 	Inventory	Gain
	(Loss)

Crude	run
(KBD)

5.40

(0.21)

6.38

(1.23)
(7.25)

0.13 7.59
0.25

(0.27)(0.40)

3.22 0.66

 8.75 8.05 (1.72) 7.23 5.61

 Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 FY2560 FY2561

0.60

7.105.94

111.64
118.82

114.35 111.37 102.39

  กราฟแสดงค่าการกลัน่รวมและก าลงัการกลัน่ 
  หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล 

 
 
 
ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัรวมของบริษทัฯ         
ธรุกิจการตลาด (ล้านลิตร) Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ   FY2560 FY2561 YoY 
คำ้ปลกี 1,002 990 1,025 2% 3%   3,820 4,020 5% 

อุตสำหกรรม 553 460 501 -9% 9%   2,196 1,925 -12% 
รวม 1,555 1,451 1,526 -2% 5%   6,016 5,945 -1% 

ธรุกิจค้าส่ง (ล้านลิตร)                   

บรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 173 178 149 -14% -16%   706 622 -12% 

ส่งออก 336 352 334 -1% -5%   1,121 1,026 -8% 
รวม 509 530 483 -5% -9%   1,827 1,648 -10% 

ปริมาณการจ าหน่ายรวม 2,064 1,981 2,009 -3% 1%   7,843 7,593 -3% 

 
หมำยเหตุ: ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไมร่วมกำรแลกเปลีย่นน ้ำมนักบับรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 และกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัดบิ 
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  กราฟแสดงค่าการกลัน่รวมและก าลงัการกลัน่ 
  หน่วย: เหรยีญสหรฐัฯต่อบำรเ์รล 

 
 
 
ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัรวมของบริษทัฯ         
ธรุกิจการตลาด (ล้านลิตร) Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ   FY2560 FY2561 YoY 
คำ้ปลกี 1,002 990 1,025 2% 3%   3,820 4,020 5% 

อุตสำหกรรม 553 460 501 -9% 9%   2,196 1,925 -12% 
รวม 1,555 1,451 1,526 -2% 5%   6,016 5,945 -1% 

ธรุกิจค้าส่ง (ล้านลิตร)                   

บรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 173 178 149 -14% -16%   706 622 -12% 

ส่งออก 336 352 334 -1% -5%   1,121 1,026 -8% 
รวม 509 530 483 -5% -9%   1,827 1,648 -10% 

ปริมาณการจ าหน่ายรวม 2,064 1,981 2,009 -3% 1%   7,843 7,593 -3% 

 
หมำยเหตุ: ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไมร่วมกำรแลกเปลีย่นน ้ำมนักบับรษิทัน ้ำมนัมำตรำ 7 และกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัดบิ 
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ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 ของกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และกำรคำ้น ้ำมนัม ีEBITDA ลดลง 3,667 ลำ้นบำท 
โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1.  โรงกลัน่บำงจำกฯ มอีตัรำก ำลงักำรผลติเฉลีย่ อยู่ที ่102.39 พนับำรเ์รลต่อวนั หรอืคดิเป็น 85% ของก ำลงักำรผลติ
รวมของโรงกลัน่ (-8% YoY) โดยในปีน้ีมกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่ประจ ำปี (Turn Around Maintenance) ตัง้แต่
วนัที ่30 เมษำยน - 13 มถุินำยน 2561 รวมทัง้สิน้ 45 วนั อย่ำงไรกต็ำมในเดอืนมนีำคม 2561 โรงกลัน่บำงจำกฯ มี
อตัรำกำรผลติเฉลี่ยทัง้เดอืนสูงสุดเป็นประวตักิำรณ์ที ่123 พนับำร์เรลต่อวนั และหลงัจำกช่วงกำรหยุดซ่อมบ ำรุง
ประจ ำปี โรงกลัน่บำงจำกฯ มกีำรใชอ้ตัรำกำรผลติในระดบัค่อนขำ้งสงูอย่ำงต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 

2.  ในปี 2561 ธุรกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่รวม (Total GRM) เท่ำกบั 6,809 ลำ้นบำท ลดลง 32% เมื่อเทยีบกบั รอบปี 
2560 ทีม่คี่ำกำรกลัน่รวม เท่ำกบั 10,026 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 

 ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน (Market GRM) ลดลง 217 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 จำกปรมิำณกำรกลัน่ผลติภณัฑ์
น ้ำมนัส ำเรจ็รูปที่ลดลงจำกช่วงกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ประกอบกบักำรลดลงของส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนั
เบนซนิ-ดไูบ (UNL95/DB) เฉลีย่ โดยเฉพำะในช่วงปลำยปีทีป่รบัลดลงอย่ำงมำก และสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเตำ-
ดูไบ (FO/DB) เฉลี่ย ที่ลดลง 29% และ 13% ตำมล ำดบั รวมทัง้ต้นทุนรำคำน ้ำมนัดบิที่สูงขึน้จำกส่วนต่ำง
รำคำน ้ำมนัดบิเดทเบรนท์-ดูไบ (DTD/DB) เฉลี่ย เพิม่ขึน้ถึง 58% จำกปีก่อนหน้ำ และอตัรำแลกเปลี่ยนที่
ลดลง 4.7% เมื่อเทยีบกบัปี 2560 

 ในปี 2561 ธุรกิจโรงกลัน่มีขำดทุนจำกสญัญำซื้อขำยน ้ำมนัดิบและผลิตภัณฑ์น ้ำมนัล่วงหน้ำ (Loss from 
crude and product oil price hedging contract) 328 ล้ำนบำท ในขณะที่ ปี  2560 มีก ำไร 348 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกมคีวำมผนัผวนตลอดทัง้ปี 

 ธุรกิจโรงกลัน่มี Inventory Loss จ ำนวน 1,489 ล้ำนบำท (รวมรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือ 
(LCM) 689 ลำ้นบำท) จำกระดบัรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกที่ปรบัตวัลงอย่ำงรุนแรงในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน 
– ธนัวำคม 2561 จำกภำวะอุปทำนน ้ำมนัดบิลน้ตลำด และอุปสงคช์ะลอตวัในหลำยประเทศทัว่โลก ขณะทีใ่น
ปี 2560 ม ีInventory Gain จ ำนวน 834 ลำ้นบำท  

3. ในปี 2561 บรษิทั BCP Trading จ ำกดั มรีำยได ้37,699 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้อย่ำงมำกเมื่อเทยีบปี 2560 จำกธุรกรรม
กำรซือ้ขำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ โดยในปีนี้มธีุรกรรมกำรซือ้ขำย 15.32 ลำ้นบำรเ์รล ซึง่ผลติภณัฑห์ลกัทีม่กีำร
ซือ้ขำยไดแ้ก่ น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัดบิ น ้ำมนัเตำและผลติภณัฑแ์นฟทำ โดยรำยไดท้ีส่งูขึน้ในปีน้ีมำจำกกำรขยำย
ตลำดกำรซือ้ขำยไปยงัประเทศกลุ่มใหม่ เช่น บรูไน กำตำร ์เป็นต้น ประกอบกบักำรซือ้ขำยผลติภณัฑใ์หม่ในตลำด 
เช่น Condensate, MTBE และมกีำรสรำ้งรำยไดจ้ำก logistics management ทีเ่พิม่ขึน้จำกรำยไดห้ลกัปกต ิรวมทัง้
กำรสรำ้งสมัพนัธอ์นัดกีบัคู่คำ้และภำวะตลำดทีเ่อือ้อ ำนวยท ำใหม้ปีรมิำณกำรซือ้ขำยเพิม่มำกขึน้ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน Q4/2561 เทยีบกบั Q3/2561 ของกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และกำรคำ้น ้ำมนัมี EBITDA ลดลง 3,559 ลำ้น
บำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ใน Q4/2561 โรงกลัน่บำงจำกฯ มอีตัรำก ำลงักำรผลติเฉลีย่ลดลง 4% จำก Q3/2561 เน่ืองจำกส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนั
เบนซนิ-ดูไบ (UNL95/DB) ทีล่ดลงอย่ำงมำกในไตรมำสนี้ ท ำใหก้ำรกลัน่ในระดบัสงูไม่คุม้ค่ำในทำงเศรษฐศำสตร ์จงึมี
กำรลดก ำลงักำรกลัน่ใหอ้ยู่ในระดบัเหมำะสมทีส่รำ้งผลตอบแทนสงูสดุ  

2. ธุรกจิโรงกลัน่มคี่ำกำรกลัน่รวม (Total GRM) เท่ำกบั -595 ลำ้นบำท ลดลงอย่ำงมำก เมื่อเทยีบกบั Q3/2561 ทีม่คี่ำ
กำรกลัน่รวม เท่ำกบั 2,916 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้ 
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 ใน Q4/2561 ค่ำกำรกลัน่พืน้ฐำน (Market GRM) ลดลง 692 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั Q3/2561 สำเหตุจำกสว่น
ต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิ-ดไูบ (UNL95/DB) ทีล่ดลงอย่ำงมำก รวมทัง้อตัรำกำรผลติเฉลีย่ลดลง  

 ในไตรมำสนี้ธุรกจิโรงกลัน่มขีำดทุนจำกสญัญำขำยน ้ำมนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ำมนัล่วงหน้ำ (Loss from crude 
and product oil price hedging contract) 138 ลำ้นบำท ในขณะที ่Q3/2561 ขำดทุน 78 ลำ้นบำท 

 ธุรกิจโรงกลัน่มี Inventory Loss จ ำนวน 2,517 ล้ำนบำท (รวมรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือ 
(LCM) 689 ล้ำนบำท) โดยในไตรมำสนี้ประสบกบัภำวะรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกที่ลดลงอย่ำงรุนแรงในช่วง
เดอืน พฤศจกิำยน – ธนัวำคม 2561 โดย ณ วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 รำคำน ้ำมนัดบิเดทเบรนท ์และน ้ำมนัดบิ
ดูไบ มรีำคำเพยีง 50.21 และ 52.85 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล ตำมล ำดบั ขณะที่ใน Q3/2561 ม ีInventory 
Gain จ ำนวน 241 ล้ำนบำท จำกระดบัรำคำน ้ำมนัที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงไตรมำส โดย ณ วนัที่ 28 
กนัยำยน 2561 รำคำน ้ำมนัดิบเดทเบรนท์ และน ้ำมนัดิบดูไบ รำคำ 83.65 และ 80.00 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บำรเ์รล ตำมล ำดบั 

3.  ใน Q4/2561 บรษิทั BCP Trading มรีำยไดล้ดลง 11% จำก Q3/2561 สำเหตุจำกแนวโน้มรำคำน ้ำมนัดบิและน ้ำมนั
ส ำเรจ็รปูทีม่รีำคำลดลงอย่ำงมำกในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน – ธนัวำคม 2561 

 

2) กลุ่มธรุกิจการตลาด 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจกำรตลำด ในปี 2561 มี EBITDA 2,177 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำกธุรกิจ
กำรตลำดบรษิทั บำงจำกฯ 2,399 ลำ้นบำท 

 

ผลการด าเนินงานธรุกิจการตลาด                  
ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลิตร) Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ  FY2560 FY2561 YoY 
คำ้ปลกี 1,002 990 1,025 2% 3%  3,820 4,020 5% 
อุตสำหกรรม 553 460 501 -9% 9%  2,196 1,925 -12% 

รวม 1,555    1,451  1,526 -2% 5%  6,016 5,945 -1% 
ปริมาณการจ าหน่ายจ าแนกตามผลิตภณัฑเ์ฉพาะธรุกิจการตลาด (ล้านลิตร)    

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว       25        45        41  63% -9%  77     163  112% 
แก๊สโซลนี        8         4        10  23% 131%  43       32  -26% 
แก๊สโซฮอล ์     442      424      432  -2% 2%    1,688    1,672  -1% 
น ้ำมนัเครือ่งบนิ      209      209      204  -3% -2%      841      836  -1% 
น ้ำมนัดเีซล       825      723      795  -4% 10%    3,171    3,056  -4% 
น ้ำมนัเตำ และอื่นๆ       46        45        43  -6% -4%  196 185 -5% 

รวม    1,555     1,451     1,526  -2% 5%     6,016     5,945  -1% 
ค่าการตลาดรวมสทุธิ (บำท/ลติร) 0.70 0.70 0.85 23% 23%  0.77 0.78 2% 
EBITDA (ลำ้นบำท)       302        468        465  54% -1%     2,301     2,177  -5% 

 
หมำยเหตุ: คำ่กำรตลำด เฉพำะสว่นของบรษิทั บำงจำกฯ 
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ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 ของกลุ่มธุรกจิกำรตลำดม ีEBITDA ลดลง 124 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัที่
สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของธุรกจิกำรตลำดลดลงเลก็น้อย (-1% YoY) ขณะที่ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในส่วนของ
ตลำดค้ำปลกีมปีรมิำณเพิม่ขึน้ถึง 5% YoY เนื่องจำกกำรผลกัดนักำรจ ำหน่ำยผ่ำนตลำดค้ำปลกีซึ่งเป็นช่องทำง
หลกั โดยกำรเพิม่จ ำนวนสถำนีบรกิำร ท ำให้ผู้บรโิภคสำมำรถเขำ้ถึงบรกิำรได้ง่ำยยิง่ขึ้น อกีทัง้ยงัมกีำรพฒันำ
สถำนีบรกิำรทีม่อียู่ใหม้ปีรมิำณยอดขำยต่อสถำนีบรกิำรสงูขึน้  สง่ผลใหป้รมิำณกำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกีมกีำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำมในส่วนของตลำดอุตสำหกรรมในปี 2561 มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยลดลง 12% 
YoY จำกภำวะกำรแข่งขนัในตลำดที่สูงขึน้ รวมทัง้ในปีนี้โรงกลัน่บำงจำกมกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่ประจ ำปี 
จ ำนวน 45 วนั ใน Q2/2561 ท ำให้ปรมิำณน ้ำมนัส ำเรจ็รูปในไตรมำสสองผลติออกมำน้อยลง บรษิัทฯ จงึมกีำร
บรหิำรจดักำรสต๊อกและกำรจ ำหน่ำยในช่องทำงอุตสำหกรรมเพื่อไม่ใหก้ระทบกบักำรจ ำหน่ำยในตลำดคำ้ปลกีซึง่
เป็นช่องทำงหลกั  

2. ค่ำกำรตลำดรวมในปี 2561 ใกลเ้คยีงกบัปี 2560  เนื่องจำกในช่วงกลำงปีมปัีจจยัทีม่ำกระทบค่ำกำรตลำดคำ้ปลกี 
จำกรำคำน ้ำมนัที่ปรบัตวัสูงขึน้ต่อเนื่อง และมำตรกำรตรงึรำคำน ้ำมนัดเีซลของภำครฐัฯ เพื่อช่วยลดภำระใหแ้ก่
ผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบกำรภำคกำรขนส่งในภำวะรำคำน ้ำมนัขำขึน้ อย่ำงไรก็ตำมรำคำน ้ำมนัขำลงในช่วงสิน้ปีท ำให้
ค่ำกำรตลำดปรบัเพิ่มขึ้น จำกรำคำขำยปลีกหน้ำสถำนีบริกำรที่ปรบัลงได้ช้ำกว่ำต้นทุนรำคำผลิตภณัฑ์น ้ำมนั
ส ำเรจ็รปู  

3. บรษิัทฯ มสี่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบรกิำรอยู่ในอนัดบัที ่2 และเพิม่ขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งกำรตลำดสะสมปี 2561 อยู่ที่ 15.8% เพิม่ขึน้จำก 15.4% ในปี 2560 โดยมจี ำนวนสถำนี
บรกิำรน ้ำมนั ณ สิน้ปี 2561 มจี ำนวนทัง้สิน้ 1,175 สำขำ โดยมกีำรเปิดสถำนีบรกิำรใหม่เพิม่ขึน้ 74 สำขำ ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นสถำนีบรกิำรมำตรฐำน ทีอ่ยู่ในท ำเลคุณภำพเพื่อผลกัดนัยอดขำยต่อสถำนีบรกิำรใหเ้พิม่สงูขึน้ อกีทัง้ในปี
นี้มกีำรเปิดตวับตัรสมำชกิรูปแบบใหม่ “บำงจำกกรนีไมล์” ที่สำมำรถสะสมคะแนนทุกผลติภณัฑ์น ้ำมนั รวมทัง้
สนิค้ำและบรกิำรในเครือบำงจำก พร้อมทัง้กำรพฒันำระบบบตัรสมำชกิในรูปแบบ Digitized Loyalty Program 
ควบคู่ไปกบั Bangchak Mobile Application ใหม่ เพื่อให้ผู้ถือบตัรสมำชกิบำงจำกสำมำรถแลกคะแนนสะสมใน
รปูแบบ E-coupon ผ่ำน Mobile Application ทีท่ ำใหผู้บ้รโิภคเขำ้ถงึบรกิำรไดส้ะดวกและรวดเรว็มำกยิง่ขึน้ 

4. ดำ้นธุรกจิ Non – oil ทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรดูแลของบรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั ซึง่ประกอบดว้ยส่วนของธุรกจิซุปเปอร์
มำรเ์กต็และรำ้นสะดวกซือ้ SPAR รวมทัง้ธุรกจิรำ้นกำแฟอนิทนิลมกีำรขยำยธุรกจิทัง้ภำยในและนอกสถำนีบรกิำร 
และท ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2561 มจี ำนวนสำขำรำ้นกำแฟอนิทนิล ทัง้สิน้ 523 สำขำ และ SPAR 
45 สำขำ ในปีนี้บรษิัท บำงจำก รเีทล จ ำกดั มรีำยได้เพิม่ขึน้จำกกำรขยำยสำขำในธุรกจิ Non – oil สูงถึง 62% 
YoY อย่ำงไรกต็ำมค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรยงัคงอยู่ในระดบัสงู จำกจ ำนวนสำขำรำ้นสะดวกซือ้ SPAR ทีย่งั
ไม่เกดิ Economy of Scale ท ำใหบ้รษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั ยงัคงม ีEBITDA ตดิลบ  
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ผลกำรด ำเนินงำน Q4/2561 เทยีบกบั Q3/2561 ของกลุ่มธุรกจิกำรตลำดม ีEBITDA ลดลง 3 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัที่
สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยของธุรกจิกำรตลำดเพิม่ขึน้ 5% เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยเพิม่ขึน้จำกตลำดคำ้ปลกี 
เนื่องจำกเป็นฤดูกำลแห่งกำรท่องเทีย่ว ท ำใหม้คีวำมต้องกำรใชน้ ้ำมนัในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ และตลำดอุตสำหกรรม
ที่เข้ำสู่ช่วงฤดูกำรเก็บเกี่ยวพืชผลของกลุ่มลูกค้ำเกษตรกรและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  ท ำให้ปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์น ้ำมนัดีเซลและผลิตภัณฑ์น ้ำมนัในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ปรบัเพิ่มขึ้น 10% และ 2% ตำมล ำดับ ขณะที่ 
Q3/2561 เป็นช่วง Low season ที่มกีำรใช้รถยนต์และกำรเดนิทำงท่องเที่ยวค่อนขำ้งน้อย จำกปรมิำณฝนที่ตก
อย่ำงต่อเนื่องและยำวนำนตลอดทัง้ไตรมำส 

2. ค่ำกำรตลำดรวมใน Q4/2561 เพิม่ขึน้ถงึ 23% เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ เน่ืองจำกในไตรมำสน้ีรำคำน ้ำมนัใน
ตลำดโลกปรบัตัวลง ท ำให้บริษัทสำมำรถก ำหนดรำคำขำยปลีกหน้ำสถำนีบริกำรที่เหมำะสมกบัต้นทุนรำคำ
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัส ำเรจ็รปูมำกขึน้ ขณะทีใ่น Q3/2561 เป็นช่วงรำคำน ้ำมนัขำขึน้ กำรปรบัรำคำขำยปลกีหน้ำสถำนี
บรกิำรจงึปรบัไดช้ำ้กว่ำตน้ทุนรำคำผลติภณัฑน์ ้ำมนัส ำเรจ็รูปทีส่งูขึน้ รวมทัง้นโยบำยภำครฐัในกำรตรงึรำคำน ้ำมนั
ดเีซล  

3. บรษิัทฯ ยงัคงรกัษำส่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบรกิำรในอนัดบั 2 ในไตรมำส
สุดทำ้ยของปี 2561 โดยส่วนแบ่งกำรตลำดเฉลีย่เดอืนตุลำคม – ธนัวำคม 2561 อยู่ที ่15.5% และใน Q4/2561 มี
กำรเปิดสถำนีบรกิำรใหม่ 26 แห่ง จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

4. ดำ้นธุรกจิ Non – oil ใน Q4/2561 มกีำรเปิดสำขำรำ้นกำแฟอนิทนิลเพิม่ขึน้ 44 สำขำ และรำ้นสะดวกซือ้ SPAR 
เพิม่ขึน้ 7 สำขำ จำก Q3/2561 

5. โดยปกติในไตรมำสนี้จะมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรที่เพิม่สูงขึน้ จำกค่ำใช้จ่ำยส่งเสรมิกำรตลำดรวมถงึค่ำ
ซ่อมบ ำรุงสถำนีบรกิำรประจ ำปี 

3) กลุ่มธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 
 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ  FY2560 FY2561 YoY 
ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์
- ประเทศไทย 65.72 64.24 73.03 11% 14%  265.17 270.00 2% 

โครงกำรระยะที ่1-3 (118 MW – Adder 8 บำท) 61.02 57.08 64.53 6% 13%  247.72 244.90 -1% 
โครงกำรโซลำรส์หกรณ์ (12 MW – FIT 5.66 บำท) 4.70 4.52 4.89 4% 8%  17.45 18.84 8% 
โครงกำรโซลำรร์ำชกำร (8.94 MW – FIT 4.12 บำท) 
และโครงกำรโซลำรร์ฟูทอ็ป (0.75 MW) N/A 2.65 3.62 N/A 37%  N/A 6.26 N/A 

ธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์ 
- ประเทศญีปุ่่ น (14.7 MW) 7.23 13.87 3.92 -46% -72%  41.24 41.83 1% 

รวมปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า  
(ลำ้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง) 

72.95 78.12 76.94 5% -1%  306.40 311.83 2% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  
(ล้านบาท) 781 830 815 4% -2%      3,322  3,320  -0.1% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนลม 303         21         11  -97% -49%  341 39 -88% 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำม-
รอ้นใตพ้ืน้พภิพ 120         93  (8)        -107% -109%  166 164 -1% 

EBITDA 934     1,542         570  -39% -63%      2,846  3,569  25% 
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ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เทยีบกบั ปี 2560 ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำมรีำยได ้3,320 ลำ้นบำท อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงเดมิ 
และม ีEBITDA 3,569 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 724 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

1. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติยใ์นประเทศไทย มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกปี
ก่อนหน้ำ (+2%) โดยในปีนี้มกีำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์ของโครงกำรโซลำรร์ำชกำรร่วมกบัองคก์ำรทหำรผ่ำน
ศกึ (อผศ.) (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 8.94 เมกกะวตัต์) ในช่วงปลำยเดอืนกรกฎำคม 2561 แต่เนื่องจำกค่ำควำมเขม้
แสงเฉลีย่ทัง้ปีของโครงกำรสว่นใหญ่ปรบัลดลงเลก็น้อยจำกปีทีแ่ลว้ หลงัเผชญิฤดฝูนทีต่กหนกัมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ 
สง่ผลใหป้รมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไม่ไดเ้พิม่มำกเท่ำทีค่วร 

2. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนเลก็น้อย (+1%) โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำร Gotemba (ก ำลงั
กำรผลติตดิตัง้ 4.4 เมกกะวตัต์) ในเดอืนมกรำคม 2561 แต่บรษิทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร Nikaho และ Nagi (ก ำลงั
กำรผลิตติดตัง้รวม 27.6 เมกกะวตัต์) ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศญี่ปุ่ น ในช่วงปลำยเดือน
กนัยำยน 2561 ท ำใหป้รมิำณกำรผลติไฟฟ้ำโดยรวมทรงตวั  

3. รบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 204 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน โดยมปัีจจยัดงันี้  

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส ์จ ำนวน 39 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วน
แบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 73 ลำ้นบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรขำยไฟจ ำนวน 33 ลำ้นบำท ทัง้นี้ 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนดขีึน้มำกจำกปี 2560 ซึง่รบัรูเ้พยีง 1.1 ลำ้นบำท เนื่องจำกปี 2561 เป็นกำร
รบัรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเต็มปีเป็นปีแรก ขณะที่ในปี 2560 มกีำรรบัรู้ไปเพยีง 7 เดอืนเท่ำนัน้ 
อย่ำงไรกต็ำมในปี 2560 มกีำรบนัทกึก ำไรพเิศษจำกกำรประเมนิมลูค่ำกำรซื้อกจิกำรจ ำนวน 362 ล้ำนบำท 
เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่ไม่มกีำรบนัทกึรำยกำรพเิศษดงักล่ำว จงึท ำใหส้ว่นแบ่งก ำไรสทุธใินปีนี้ลดลง  

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใต้พภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยีปี 2561 อยู่ที ่164 ลำ้น
บำท แบ่งเป็นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 644 ลำ้นบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรขำยไฟ 390 ลำ้นบำท 
รวมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรรไีฟแนนซ์ 122 ล้ำนบำท ประมำณกำรภำษีทีต่้องจ่ำยเพิม่อกี 84 ล้ำนบำท และกำร
ปรบัปรุงผลกระทบของกำรบงัคบัใชม้ำตรฐำนกำรบญัชไีม่พรอ้มกนั 5 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัจำก 333 ลำ้นบำทในปี 2560 เน่ืองจำกปี 2561 เป็นปีแรกทีม่กีำรรบัรู้ส่วน
แบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเตม็ปีเป็นปีแรก ขณะทีปี่ 2560 รบัรูไ้ปประมำณ 5 เดอืน  

4. บนัทกึก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยโ์ครงกำร Nikaho และ Nagi ใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศ
ญี่ปุ่ น 793 ล้ำนบำท โดยเมื่อหกัค่ำใช้จ่ำยภำษีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว ประมำณ 134 
ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทฯ บนัทึกผลก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนใน
ประเทศญีปุ่่ นหลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เป็นจ ำนวน 658 ลำ้นบำท 

5. ธุรกจิผลติไฟฟ้ำมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน (-17%) สำเหตุหลกัเนื่องมำจำกกำร
ลดลงของค่ำใชจ้่ำยดำ้นที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่เกดิขึน้ทัง้จำกกำรเขำ้ซื้อกจิกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมทีป่ระเทศ
ฟิลปิปินส ์ใน Q2/2560 และโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี ใน Q3/2560 

6. นอกจำกนี้ ในปี 2561 ธุรกจิผลติไฟฟ้ำมบีนัทกึเงนิเคลมประกนัภยัชดเชยค่ำแผงโซลำรเ์ซลลท์ีเ่สยีหำยจำกพำยุที่
ประเทศญีปุ่่ น จ ำนวน 104 ลำ้นบำท และมขีำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธทิี ่27 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมำ
จำกกำรแปลงค่ำหนี้สนิที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิเยน) กลบัมำเป็นสกุลเงนิบำทมี
มลูค่ำเพิม่ขึน้ 



146     รายงานประจำาปี 2561

 
ผลกำรด ำเนินงำน Q4/2561 เทยีบกบั Q3/2561 ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำมรีำยไดล้ดลง 14 ลำ้นบำท และม ีEBITDA ลดลง 

972 ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

1. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยป์ระเทศไทยมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อน (+
14%) มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเขำ้สู่ช่วงฤดูกำล (High season) จำกกำรหมดไปของฤดูฝนทีต่กหนักใน Q3/2561 
รวมถงึกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำรโซลำร์รำชกำรร่วมกบัองค์กำรทหำรผ่ำนศกึ (อผศ.) เตม็ไตร
มำสเป็นไตรมำสแรก  

2. โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ น มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลงจำกไตรมำสทีแ่ลว้    
(-72%) สำเหตุหลกัเนื่องมำจำกกำรขำยสนิทรพัย์โครงกำร Nikaho และ Nagi (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 27.6 
เมกกะวตัต)์ ใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศญีปุ่่ น นอกจำกนี้สภำพภูมอิำกำศในประเทศญีปุ่่ นทีเ่ขำ้
สูฤ่ดหูนำวทีม่เีมฆหมอกกระจำยหลำยพืน้ทีเ่ป็นผลใหค้่ำควำมเขม้แสงเฉลีย่ลดลง 

3. รบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2.1 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อน เนื่องมำจำกดงันี้  

 สว่นแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม ในประเทศฟิลปิปินส ์จ ำนวน 10.5 ลำ้นบำท แบ่งเป็นก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน 19 ลำ้นบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรขำยไฟ 8 ลำ้นบำท ซึง่สว่นแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนลดลงจำก 29 ลำ้นบำทในไตรมำสก่อน เนื่องมำจำกในไตรมำสก่อน มพีำยุไต้ฝุ่ นพดัเขำ้สู่ประเทศ
ฟิลปิปินสน์อกฤดกูำล ท ำใหโ้ครงกำรสำมำรถผลติไฟฟ้ำไดม้ำกกว่ำปกต ิ 

 ขณะที่ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกจิผลติไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ ในประเทศอนิโดนีเซยี เป็นผลขำดทุน
สุทธ ิ8.4 ลำ้นบำท แบ่งเป็นส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 180 ลำ้นบำท และเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำร
ขำยไฟ 99 ล้ำนบำท ประมำณกำรภำษีที่ต้องจ่ำยเพิม่อกี 84 ล้ำนบำท และกำรปรบัปรุงผลกระทบของกำร
บงัคบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชไีม่พร้อมกนั 5 ล้ำนบำท ทัง้นี้ ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลงจำก 193 
ลำ้นบำทในไตรมำสทีแ่ลว้ ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรแขง็ค่ำของค่ำเงนิบำทเมื่อเทยีบกบัค่ำเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ ท ำ
ใหแ้ปลงค่ำงบกำรเงนิเป็นสกุลเงนิบำทไดน้้อยลง 

4. EBITDA ใน Q4/2561 ลดลงอย่ำงมำกเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกใน Q3/2561 มกี ำไรจำกกำรขำย
สนิทรพัยโ์ครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์หแ้ก่กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศญีปุ่่ นก่อนหกัภำษี
จ ำนวน 793 ลำ้นบำท 

5. ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เพิ่มขึ้น เล็กน้อย 2% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ จำก
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบับุคลำกร 
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4) กลุ่มธรุกิจผลิตภณัฑชี์วภาพ 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพในปี 2561 ม ีEBITDA รวม 692 ลำ้นบำท โดยหลกัแบ่งเป็น ของ
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล 460 ลำ้นบำท และธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 298 ลำ้นบำท  

 
หมายเหตุ: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์อนุมตักิารยืน่ค าขอเสนอขายหลกัทรพัยข์อง บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 
ผลการด าเนินงานของ 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ   FY2560 FY2561 YoY 

ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 (ลำ้นลติร) 68.84 62.69 69.11 0.4% 10%  244.54 264.10 8% 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 (ลำ้นลติร) 72.16 66.07 73.99 3% 12%  248.67 281.08 13% 
รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 1,745 1,460 1,401 -20% -4%  6,699 6,186 -8% 
ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน)         
ผลติภณัฑ ์B100 (บำทต่อลติร) 24.79 25.18 21.85 -12% -13%  28.80 24.16 -16% 
น ้ำมนัปำลม์ดบิ (CPO) (บำทต่อกโิลกรมั) 20.49 20.23 16.94 -17% -16%  24.85 19.59 -21% 

 
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลมรีำยได ้6,186 ลำ้นบำท ลดลง 513 ลำ้น

บำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 
1. ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 ปี 2561 อยู่ที ่264 ลำ้นลติร เพิม่ขึน้ 8% YoY ตำมปรมิำณกำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 

โดยปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ B100 ของทัง้ปีอยู่ที่ 281 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้น 32 ล้ำนลิตร (+13% YoY) 
เน่ืองจำกภำครฐัมกีำรก ำหนดสดัสว่นกำรผสมของผลติภณัฑ ์B100 ในน ้ำมนัดเีซลทีเ่พิม่ขึน้ดงันี้ 
 

สดัสว่นกำรผสม B100 สดัสว่นกำรผสม B100 ที ่5% สดัสว่นกำรผสม B100 ที ่7% 
ปี 2560 127 วนั 238 วนั 
ปี 2561 0 วนั 365 วนั 

 
2. รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑ ์B100 ปรบัลดลงมำกจำกปีก่อนหน้ำ ซึง่เป็นไปตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิ

ทีล่ดลง แมว้่ำจะมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ โดยสถำนกำรณ์รำคำปำลม์น ้ำมนัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่ำตัง้แต่ต้นปี 
เป็นผลมำจำกน ้ำมนัปำลม์ส่วนเกนิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศทีอ่ยู่ในระดบัสงู และรำคำน ้ำมนัปำลม์ปรบัลดลง
อย่ำงมำกอกีครัง้ในช่วงปลำยปี จำกกำรทีช่่วงปลำยปีมปีรมิำณผลผลติปำล์มน ้ำมนัออกสู่ตลำดเพิม่ขึน้ ส่งผลให ้
สต๊อกน ้ำมนัปำลม์ดบิของประเทศเพิม่สงูขึน้ เฉลีย่ประมำณ 430,000 ตนั  

3. ก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จำกปีก่อน จำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัควำมสำมำรถในกำรจดัหำวตัถุดบิ
และกำรบรหิำรจดักำรสต๊อกไดด้ขีึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน   
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ผลกำรด ำเนินงำน Q4/2561 เทยีบกบั Q3/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลมรีำยได้ลดลง 59 ลำ้นบำท โดยมี
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑ ์B100 ของ Q4/2561 เพิม่ขึน้ 10% เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อน สอดคลอ้งกบัปรมิำณ
กำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์B100 ทีเ่พิม่ขึน้ 8 ลำ้นลติร (+12% QoQ) เนื่องจำกเป็นฤดูกำลท่องเทีย่วและฤดูกำลเกบ็
เกีย่วพชืผลทำงกำรเกษตร สง่ผลใหม้คีวำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัดเีซลทีเ่พิม่ขึน้ 

2. รำคำขำยเฉลี่ยผลติภณัฑ์ B100 เป็นไปตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน ้ำมนัปำล์มดบิที่ปรบัลดลงจำกไตรมำสก่อน 
เป็นผลมำจำกปรมิำณผลปำลม์น ้ำมนัออกสู่ตลำดเพิม่ขึน้ ส่งผลใหป้รมิำณสต๊อกน ้ำมนัปำลม์ดบิของประเทศเพิม่
สงูขึน้จำกไตรมำสก่อน 

3. ก ำไรขัน้ตน้ยงัคงไดร้บัผลกระทบจำกควำมเคลื่อนไหวของรำคำของน ้ำมนัปำลม์ดบิทีย่งัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่ำ 
เน่ืองจำกปรมิำณน ้ำมนัปำลม์ดบิสว่นเกนิในระบบอยูใ่นระดบัสงู  
 

 ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  

ผลการด าเนินงานของ 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ   FY2560 FY2561 YoY 

ปรมิำณกำรผลติเอทำนอล (ลำ้นลติร)                  
 - บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ)   
จ ำกดั (BBE)  12.09 11.85 12.34 2% 4% 

 
43.66 44.57 2% 

 - บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) (KGI) 7.44 30.61 13.96 88% -54% 

 
7.44 105.19 1313% 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอล (ลำ้นลติร) 24.64 46.48 32.31 31% -30%  55.02 149.17 171% 
รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 620 1,156 744 20% -36%  1,374 3,602 162% 
ราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูอำ้งองิ: กรมธุรกจิพลงังำน)        
เอทำนอล (บำทต่อลติร) 24.91 23.40 23.31 -6% -0.4%  24.79 23.70 -4% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลมรีำยได ้3,602 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,227 
ลำ้นบำท โดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั มปีรมิำณกำรผลติเอทำนอล 45 ลำ้นลติร เพิม่ขึน้เลก็น้อยจำก
ปีก่อนหน้ำ ส่วนบรษิัท เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มปีรมิำณกำรผลติเอทำนอล 105 ล้ำนลติร 
เพิม่ขึน้มำกจำกปีก่อน และมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยรวมของผลติภณัฑเ์อทำนอลเพิม่ขึน้ 94 ลำ้นลติร (+171% YoY) 
เนื่องจำกในปีนี้มกีำรรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนเตม็ปีของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ส่วนปี 
2560 มกีำรรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนเพยีง 2 เดอืนสดุทำ้ยของปี 

2. รำคำขำยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เอทำนอลในปีนี้ปรบัตวัลดลง จำกกำรที่ปริมำณสต๊อกเอทำนอลของประเทศที่อยู่ใน
ระดบัสูง อกีทัง้รำคำวตัถุดบิกำกน ้ำตำลที่ลดลง เน่ืองจำกกำกน ้ำตำลเป็นวตัถุดบิหลกัในกำรผลิตเอทำนอลใน
ประเทศ โดยรำคำกำกน ้ำตำลทีล่ดลงเป็นผลมำจำกปรมิำณผลผลติออ้ยทีเ่พิม่มำกขึน้ 

3. ก ำไรขัน้ต้นเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำของผลติภณัฑเ์อทำนอลที่ผลติจำกมนัส ำปะหลงัลดลง จำกรำคำต้นทุนของ
หวัมนัสดและมนัเสน้ทีป่รบัเพิม่ขึน้มำก สว่นก ำไรขัน้ตน้ของผลติภณัฑเ์อทำนอลทีผ่ลติจำกกำกน ้ำตำลเพิม่ขึน้ จำก
รำคำตน้ทุนวตัถุดบิทีล่ดลง 
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ผลกำรด ำเนินงำน Q4/2561 เทยีบกบั Q3/2561 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลมรีำยได้ลดลง 412 ลำ้นบำท โดยมี

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 
1. บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั มปีรมิำณกำรผลติเอทำนอลเพิม่ขึน้ 4% เมื่อเทยีบกบัไตรมำส

ก่อน สว่นบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มปีรมิำณกำรผลติเอทำนอลลดลง เน่ืองจำกโรงงำน
น ้ำพองมกีำรปิดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีระหว่ำงวนัที ่16 กนัยำยน – 15 ตุลำคม 2561 และโรงงำนบ่อพลอยมกีำรปิด
ซ่อมบ ำรุงประจ ำปีระหว่ำงวนัที่ 26 ตุลำคม – 15 ธนัวำคม 2561 ตำมฤดูกำล ส่งผลให้มีปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑเ์อทำนอลรวมลดลงจำกไตรมำสก่อน 

2. รำคำขำยเฉลีย่ผลติภณัฑเ์อทำนอลในไตรมำสนี้ปรบัลดลงจำกไตรมำสก่อน 
3. ก ำไรขัน้ตน้ของผลติภณัฑเ์อทำนอลทีผ่ลติจำกมนัส ำปะหลงัปรบัตวัดขีึน้ จำกรำคำตน้ทุนของหวัมนัสดและมนัเสน้

ทีเ่ริม่ลดลง สว่นก ำไรขัน้ตน้ของผลติภณัฑเ์อทำนอลทีผ่ลติจำกกำกน ้ำตำลลดลง จำกกำรปรบัขึน้ของรำคำวตัถุดบิ
ตำมประมำณกำรรำคำกำกน ้ำตำลขัน้สดุทำ้ย  

 

5) กลุ่มธรุกิจทรพัยากรธรรมชาติ 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มธุรกจิทรพัยำกรธรรมชำติในปี 2561 ม ีEBITDA รวม 117 ล้ำนบำท โดยหลกัเป็นของ
ธุรกจิส ำรวจและผลติ โดยมผีลกำรด ำเนินงำนดงันี้ 

ธรุกิจส ารวจและผลิต โดย Nido Petroleum Pty. Ltd.  
ผลการด าเนินงานของธรุกิจส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 YoY QoQ  FY2560 FY2561 YoY 

ก ำลงักำรผลติ1/  
(บำรเ์รลต่อวนั เฉพำะสดัส่วนของ NIDO) 2,045  1,764  0  N/A N/A  2,231 1,859 -17% 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำย  
(บำรเ์รล เฉพำะสดัส่วนของ NIDO) 206,052  3,447  5,556 -97% 61%  820,560 407,964 -50% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 388  16  17  -96% 6%  1,510 963 -36% 
EBITDA (ล้านบาท) 25  194  52  112% -73%  295 396 34% 

 
หมำยเหตุ: 1/ เฉพำะก ำลงักำรผลติในแหล่งผลติน ้ำมนัดบิ Galoc เทำ่นัน้ 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 ธุรกจิส ำรวจและผลติมรีำยได้ 963 ล้ำนบำท ลดลง 547 ล้ำนบำท แต่ม ี
EBITDA 396 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 101 ลำ้นบำท จำกปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1. แหล่งผลติน ้ำมนัดบิ Galoc ม ีUptime 99.98% และมอีตัรำกำรผลติเฉลีย่ 3,327 บำรเ์รลต่อวนั (คดิเป็นสดัสว่นของ 
Nido เท่ำกบั 1,859 บำรเ์รลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 17% ตำม Natural decline curve) 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง เน่ืองจำกในช่วงครึง่หลงัของปี 2561 ไม่มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยจำกแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc 
จำกกำรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยหุน้ของ Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทำงออ้มในกลุ่ม
บรษิทัฯ ทีถ่อืครองแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc อยู่ 55.8% กบั Tamarind Galoc Pte. Ltd. สง่ผลใหใ้นปี 2561 มปีรมิำณ
กำรจ ำหน่ำยรวม 407,964 บำร์เรล แบ่งเป็น Galoc 385,697 บำร์เรล และ Nido & Matinloc 22,267 บำร์เรล (ปี 
2560 มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวม 820,560 บำร์เรล แบ่งเป็น Galoc 787,250 บำร์เรล และ Nido & Matinloc 
33,310 บำรเ์รล) 
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3. ใน Q2/2561 จำกกำรที่กลุ่มบรษิทัฯ ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยหุน้กบั Tamarind Galoc Pte. Ltd. เพื่อจ ำหน่ำย
หุ้นทัง้หมดทีถ่อือยู่ใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรบนัทกึผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำสนิทรพัยแ์หล่งน ้ำมนัดบิ Galoc ในงบกำรเงนิรวม 412 ลำ้นบำท และดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 271 ล้ำนบำท โดยภำยหลงัรำยกำรซื้อขำยหุ้นแล้วเสรจ็ ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ รบัรู้ก ำไรจำกกำรขำย 78 
ลำ้นบำท ในปี 2561 

  
ใน Q3/2561 บรษิทับำงจำกฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย ในประเทศไทยไดแ้ก่ บรษิทั บซีพีอีำร ์จ ำกดั โดยบรษิทั บซีพีอีำร์ 

จ ำกดั ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยอกีบรษิทัในประเทศสงิคโปร ์ไดแ้ก่ BCPR Pte. Ltd. เพื่อร่วมลงทุนกบั Seacrest Capital Group ใน
แหล่งปิโตรเลยีม Draugen Field และ GjØa Field จำก A/S Norske Shell ผ่ำนกำรซือ้หุน้เพิม่ทุนของ OKEA AS ซึง่เป็นบรษิทั
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยประเทศนอรเ์วย ์ด ำเนินกำรพฒันำและผลติปิโตรเลยีมในประเทศนอรเ์วย ์ในสดัส่วน 90% ของทุนจด
ทะเบยีนส่วนเพิม่ ซึ่งมมีูลค่ำกำรลงทุนทัง้สิน้ 939 ล้ำนโครนนอรเ์วย์ (หรอืประมำณ 3,618 ล้ำนบำท) โดยได้รบัจดัสรรหุ้นใน 
OKEA คดิเป็นรอ้ยละ 49.33 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด และเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2561 OKEA ไดช้ ำระค่ำซือ้สทิธใินแหล่ง
น ้ำมนัดบิ Draugen Field และ GjØa Field ใหแ้ก่ Shell และไดร้บัโอนสทิธทิัง้หมดในแหล่งน ้ำมนัดบิดงักล่ำวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
โดย OKEA AS ถือเป็นบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ ซึ่งในปีน้ีบรษิัทฯ รบัรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 3 ล้ำนบำท 
ทัง้นี้สว่นใหญ่เกดิจำกรำยกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของกำรแปลงค่ำเงนิกูย้มืสกุลดอลลำรส์หรฐัฯ 

 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
 
แสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  หน่วย: ลำ้นบำท 
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เงนิกู้ยมืระยะยาวและ

หุ้นกู้ (รวมที่ถงึก�าหนด

ช�าระใน 1 ปี)

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน

หนี้สนิหมนุเวยีน

ส่วนของผู้ถอืห้นุที่ดนิ อาคาร และ

อปุกรณ์

สนิค้าคงเหลอื

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

อื่น

10,106

10,465

11,551
21,651 19,288

36,857 45,460

3,470 3,083

51,890 49,538

10,911

15,720

29,528

48,049

15,135

30,896

48,877

 113,869 117.369 113,869 117,369

	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	61	 31	ธ.ค.	60	 31	ธ.ค.	61
	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)  

หน่วย: ล้านบาท
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สินทรพัย ์
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม 117,369 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 3,500 ล้ำนบำท เมื่อ

เทยีบกบั ณ 31 ธนัวำคม 2560 โดยรำยกำรสนิทรพัยห์ลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เพิม่ขึน้ 1,445 ลำ้นบำท โปรดดรูำยกำรวเิครำะหง์บกระแสเงนิสด 

 ลูกหนี้กำรค้ำ ลดลง 543 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำกลูกหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ จำกปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
น ้ำมนัในเดอืนธนัวำคม ปี 2561 ลดลงและรำคำขำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัส ำเรจ็รูปเฉลีย่ต่อหน่วยลดลง เมื่อเทยีบกบั
เดอืนธนัวำคม ปี 2560 

 สินค้ำคงเหลือ ลดลง 585 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกสินค้ำคงเหลือประเภทน ้ำมนัดิบที่ลดลงของบริษัท  BCP 
Trading Pte. Ltd. และ Nido Petroleum Pty. Ltd. รวมถงึสนิคำ้คงเหลอืประเภทน ้ำมนัส ำเรจ็รูปทีล่ดลงของบรษิทั 
บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) ขณะทีใ่นส่วนของบรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้  จำกต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีป่รบัสงูขึน้ 
ในขณะทีป่รมิำณกำรเกบ็ส ำรองลดลงจำกปีก่อน โดยมปีรมิำณเกบ็ส ำรองผลติภณัฑน์ ้ำมนัดบิของบรษิทัฯ อยู่ที ่3.2 
ล้ำนบำร์เรล และผลติภณัฑ์น ้ำมนัส ำเรจ็รูปอยู่ที่ 1.9 ล้ำนบำร์เรล และกลุ่มบรษิัทฯ ตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสนิค้ำ
คงเหลอื (LCM) 696 ลำ้นบำท 

 เงนิชดเชยกองทุนน ้ำมนัคำ้งรบั เพิม่ขึน้ 439 ล้ำนบำท เนื่องจำกระยะเวลำในกำรไดร้บัเงนิชดเชยคนืนำนขึน้และ
ภำครฐัมกีำรจ่ำยเงนิชดเชยกองทุนน ้ำมนัในผลติภณัฑด์เีซลเพิม่ขึน้ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เพิม่ขึน้ 568 ลำ้นบำท แต่มกีำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
ในงบกำรเงนิรวม จงึท ำใหย้อดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นศนูย ์โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

o มกีำรจดัตัง้บรษิทั บซีพีอีำร ์จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท และเพิม่ทุนจดทะเบยีน 660 ลำ้นบำท ใน
เดอืนพฤศจกิำยน 2561 และจดัตัง้บรษิทัย่อยทำงออ้มอกีบรษิทัในประเทศสงิคโปร์ (“BCPR Pte. Ltd.”) เพื่อ
ร่วมเขำ้ลงทุนกบั Seacrest Capital Group ผ่ำนกำรลงทุนโดยซื้อหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัท OKEA AS ซึ่งเป็น
บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศนอรเ์วย ์ 

o บรษิัท BCP Innovation Pte. Ltd. ได้มกีำรเพิม่ทุน 99 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนในบรษิัท Bonumose LLC. และ 
บรษิทั Enevate Corporation 

o มกีำรจดัตัง้บรษิทั บซีวี ีไบโอเบส จ ำกดั, บรษิทั บซีวี ีเอน็เนอรย์ ีจ ำกดั, บรษิทั บซีวี ีอนิโนเวชัน่ จ ำกดั และ 
บรษิทั บซีวี ีพำรท์เนอรช์พิ จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนบรษิทัละ 20 ลำ้นบำท (รวม 80 ลำ้นบำท) เพื่อลงทุนใน
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ (New Start-up) เฉพำะธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบันวตักรรม 

o กำรด้อยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทั BCP Energy International Pte. Ltd. ซึ่งลงทุนใน Nido Petroleum Pty. Ltd. 
จ ำนวน 271 ลำ้นบำท 

 เง ินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ เพิ่มขึ้น 3,890 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เก ิดจำกกำรลงทุนในบรษิัท 
OKEA AS 112.41 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ (ประมำณ 3,618 ล้ำนบำท) 

 เง ินลงทุนระยะยำวอื่น ลดลง 2,531 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกบรษิัท BCP Innovation Pte. Ltd ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีกำรปรบัมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขำย (LAC) ลดลง จำกรำคำหุ ้นละ 
11.18 เหรียญแคนำดำ ณ 31 ธนัวำคม 2560 เป็น 4.31 เหรียญแคนำดำ ณ 31 ธนัวำคม 2561 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธ ิ828 ล้ำนบำท โดยมีกำรลงทุนหลกัๆ ใน (1) เครื่องจกัรอุปกรณ์โรงกลัน่ 
3,782 ล้ำนบำท (2) อุปกรณ์จ ำหน่ำยและอุปกรณ์ส ำนักงำน 1,514 ล้ำนบำท (3) งำนระหว่ำงก่อสร้ำงของธุรกจิ
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โรงไฟฟ้ำ 1,481 ลำ้นบำท (4) ทีด่นิ 705 ลำ้นบำท (5) อุปกรณ์ผลติไฟฟ้ำ 648 ลำ้นบำท และ (6) จำกกำรซือ้ธุรกจิ
ในลมลกิอร์ของ บรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 174 ล้ำนบำท โดยมกีำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทั
ย่อย 2,605 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยโ์ครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยใ์หก้บักองทุนรวม
โครงสรำ้งพืน้ฐำนในประเทศญีปุ่่ น ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบังวด 4,455 ลำ้นบำท และบนัทกึกำรดอ้ยค่ำในสนิทรพัยเ์พื่อ
กำรส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม (Galoc) 412 ลำ้นบำท 

 
หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 67,831 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5,853 ลำ้นบำท โดยรำยกำร
หนี้สนิหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง มดีงันี้ 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เพิม่ขึน้ 958 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำก บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) เพิม่ขึน้ 819 และ 161 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ ลดลง 3,336 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำกปรมิำณซื้อและรำคำน ้ำมนัดบิลดลง 2,454 ล้ำนบำท ธุรกจิ
กำรคำ้น ้ำมนัมธีุรกรรมซือ้ขำยลดลง 656 ลำ้นบำท 

 ภำษีสรรพสำมติและเงนิน ำส่งกองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิค้ำงจ่ำย เพิม่ขึน้ 350 ล้ำนบำท จำกอตัรำเงนิส่งเขำ้กองทุน
น ้ำมนัเชือ้เพลงิผลติภณัฑน์ ้ำมนัแก๊สโซฮอลแ์ละน ้ำมนัเบนซนิเพิม่ขึน้ 

 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ลดลง 2,387 ลำ้นบำท จำกกำรจ่ำยช ำระคนื 4,231 ลำ้นบำท เบกิเงนิกูเ้พิม่
ของบรษิทัย่อย 1,629 ลำ้นบำท โดยมผีลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 187 ลำ้นบำทและ
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและตดัจ ำหน่ำย 28 ลำ้นบำท 

 หุ้นกู้ เพิม่ขึน้จำกกำรออกหุน้กูว้งเงนิ 4,000 ล้ำนบำท อำยุ 2 - 7 ปี อตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.13 – 3.42 ต่อปี เมื่อ
วนัที ่10 สงิหำคม 2561 และหุน้กูว้งเงนิ 7,000 ลำ้นบำท อำยุ 10 ปี อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.04 ต่อปี เมื่อวนัที ่20 
ธนัวำคม 2561 

 ประมำณกำรหนี้สินส ำหรบัต้นทุนในกำรรื้อถอน ลดลง 455 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทได้จ ำหน่ำยหุ้นใน Nido 
Production (Galoc) Pty. Ltd. ซึง่เป็นผูถ้อืครองแหล่งน ้ำมนัดบิ Galoc ใน Q3/2561 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 49,538 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วนของผู้ถอื
หุน้สว่นของบรษิทัใหญ่ 42,715 ลำ้นบำท ลดลง 2,765 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีสว่นของบรษิทัฯ 2,463 ลำ้น
บำท มีกำรจ่ำยเงินปันผล 2,685 ล้ำนบำท และองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นลดลง 2,576 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
เปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (LAC) ลดลง โดยมมีลูค่ำทำงบญัชต่ีอหุน้ 31.02 บำท 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 

ส ำหรบัปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 5,950 ลำ้นบำท มเีงนิสดสุทธใิชไ้ป
ในกจิกรรมลงทุน 9,100 ลำ้นบำท และมเีงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 4,725 ลำ้นบำท และผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น
ของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวดลดลง 131 ลำ้นบำท ท ำใหม้เีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ1,445 ลำ้น
บำท โดยมีเงนิสดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 จ ำนวน 10,106 ล้ำนบำท ท ำให้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 มีเงินสดอยู่
จ ำนวน 11,551 ลำ้นบำท โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นด้งนี้ 

 
ตำรำงแสดงรำยละเอยีดกำรไดม้ำ (ใชไ้ป) ของเงนิสดในแต่ละกจิกรรม 
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ลำ้นบำท) FY2560 FY2561  
    
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 13,851 5,950  
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (18,960) (9,100)  
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (3,761) 4,725  
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวด (310) (131)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (9,181) 1,445  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม 19,287 10,106  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 10,106 11,551  
 
หมำยเหตุ: งบกำรเงนิปี 2560 ปรบัปรุงใหม่เนื่องจำกมกีำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมเงนิลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนีเซยี 

 

โดยรำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรมเป็นด้งนี้ 
1) เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 5,950 ล้ำนบำท โดยหลกัเกดิจำก 

 มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่เป็นเงนิสด 10,440 ล้ำนบำท ซึ่งเกดิจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 3,235 ล้ำน
บำท บวกค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ใช่เงนิสด 5,167 ล้ำนบำท บวกต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้
2,038 ล้ำนบำท  

 เงนิสดใชไ้ปในสนิทรพัย์และหนี้สนิด ำเนินงำนสุทธ ิ3,360 ล้ำนบำท โดยหลกัมำจำก (1) ลูกหนี้กำรคำ้
ลดลง 514 ล้ำนบำท (2) สนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้ 400 ล้ำนบำท (3) ลูกหนี้อื่นและสนิทรพัย์อื่นเพิม่ขึน้ 
1,314 ล้ำนบำท (4) เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง 2,965 ล้ำนบำท (5) เจ้ำหนี้อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้ 852 ล้ำน
บำท (โดยหลกัมำจำกภำษีสรรพสำมติและเงนิน ำส่งกองทุนน ้ำมนัเชื้อเพลงิค้ำงจ่ำยเพิม่ขึน้)  

 ภำษีเงนิได้จ่ำยออกสุทธ ิ1,130 ล้ำนบำท 
 

2) เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน 9,100 ล้ำนบำท โดยหลกัเกดิจำก 
 เงนิสดรบัจำกดอกเบี้ยและเงนิปันผล 114 ล้ำนบำท 
 เงนิสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม 3,822 ล้ำนบำท จำกกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิทั 

ลมลกิอร์ จ ำกดั เพื่อลงทุนโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนลม 204 ล้ำนบำทและกำรลงทุนในบรษิทั OKEA 
AS 3,618 ล้ำนบำท 

 เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 731 ล้ำนบำท จำกกำรขำยหุ้นใน Nido Production (Galoc) Pty. 
Ltd. 

(ปรบัปรงุใหม่) 
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 เงนิสดรบัจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 3,031 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยสนิทรพัย์
โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ให้กบักองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนในประเทศญี่ปุ่ นของบรษิทั 
บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 เงนิสดจ่ำยส ำหรบักำรลงทุนในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 7,705 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนใน
เครื่องจกัรและอุปกรณ์หอกลัน่ อุปกรณ์จ ำหน่ำยและอุปกรณ์ส ำนักงำนและสนิทรพัย์ของธุรกจิโรงไฟฟ้ำ  

 จ่ำยค่ำสทิธกิำรเช่ำและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,109 ล้ำนบำท 
 

3) เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 4,725 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำก 
 จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงนิ 1,618 ล้ำนบำท 
 จ่ำยเงนิปันผล 3,091 ล้ำนบำท เป็นส่วนของบรษิัทฯ 2,685 ล้ำนบำท และบรษิัท บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

จ่ำยเงนิปันผลใหส้่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 406 ล้ำนบำท 
 เงนิกู ้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 982 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นของบรษิัท บบีจีไีอ จ ำกดั 

(มหำชน) 
 บรษิัทฯ ได้รบัเงนิสดรบัจำกกำรออกหุ ้นกู ้ 11,000 ล้ำนบำทและเงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงนิ 1,629 ล้ำนบำท ของบรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิัท บบีจีไีอ จ ำกัด (มหำชน) 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจ่ำยคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 4,231 ล้ำนบำท  
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อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (งบการเงินรวม) 
 
อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (งบการเงินรวม) 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (%) Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 

 

FY2560 FY2561 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (Gross Margin) 7.76% 7.15% 0.87% 7.87% 5.95% 
อตัรำสว่น EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (EBITDA Margin) 7.81% 7.78% -0.65% 7.80% 5.31% 
อตัรำสว่นก ำไรสุทธ ิต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร (Net Profit 
Margin) 

3.65% 4.14% -3.02% 3.58% 1.68% 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1/ (ROE) 13.19% 12.50% 5.59%     

อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) 7.10% 8.28% 4.56%     

1/ ก ำไรสุทธแิละสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะส่วนของบรษิทั 

 

  31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)       
อตัรำสว่นสภำพคล่อง (Current Ratio) 1.52 1.43 1.47 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) 0.80 0.69 0.80 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)       
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to Equity) 0.79 0.78 0.94 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net IBD to Equity) 0.59 0.65 0.70 

  Q4/2560 Q3/2561 Q4/2561 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 2/ (DSCR) 2.47 2.53 1.77 
 
2/ กำรค ำนวน DSCR ไมร่วมรำยกำรจำ่ยช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด 
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การค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย  =  ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
และกำรใหบ้รกิำร(Gross Margin)  

 อตัรำสว่น EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย = EBITDA / รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
และกำรใหบ้รกิำร (%) (EBITDA Margin)    

 อตัรำสว่นก ำไรสทุธต่ิอรำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
และกำรใหบ้รกิำร (%) (Net Profit Margin)    

 อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของ  = ก ำไร (ขำดทุน) สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ / 
ผูถ้อืหุน้ (%)(ROE)     รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) 

 อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%)  = ก ำไร(ขำดทุน) ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้/  
(ROA)      รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

 อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ)   = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 
(Current Ratio) 

 อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ)  = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด + เงนิลงทุนชัว่ครำว +  
(Quick Ratio)     ลกูหนี้และตัว๋เงนิรบักำรคำ้สทุธ ิ+ ลกูหนี้อื่น) / หนี้สนิ 

                                              หมุนเวยีน 
 อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้  =   หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้/ สว่นของผูถ้อืหุน้   

ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) (IBD to Equity)  
 อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธ ิ  = (หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเงนิสด  

ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) (Net IBD to Equity)  - เงนิลงทุนชัว่ครำว) / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (เท่ำ)  = EBITDA/ (ช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำว + ตน้ทุนทำงกำรเงนิ) 

(DSCR) 
 

หมำยเหตุ: 
1/ รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เฉลีย่) ค ำนวณโดยใชสู้ตรดงันี้ 

- รำยปี ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจบุนั) / 2 
- รำยไตรมำส ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีปัจจบุนั) / 2  

2/ รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) ค ำนวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 
- รำยปี ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สุดงวดปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สุดงวดปีปัจจบุนั) / 2 
- รำยไตรมำส ค ำนวณโดย (ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีก่อนหน้ำ + ยอดสิน้สดุไตรมำสในปีปัจจบุนั) / 2 

3/ กำรค ำนวณอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ขอ้มลูตวัเศษคอื ก ำไร (ขำดทนุ) ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ จะตอ้งถูกปรบัเป็น
ตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 
4/ กำรค ำนวณอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) ขอ้มลูตวัเศษคอื ก ำไร(ขำดทนุ) ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้จะตอ้งถูกปรบัเป็น
ตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 
5/ หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ค ำนวณโดย (เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ + เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี) + หุน้กู ้+ หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (รวมทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี)) 
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การบญัชีเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสงัคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าใช้จ่ายส่ิงแวดล้อม (Environment Management Accounting : EMA) FY2560 FY2561 เปลีย่นแปลง 
ค่าใช้จ่ายวตัถดิุบท่ีติดไปกบัผลิตภณัฑ ์(Material Costs of Product Outputs)  ไดแ้ก่น ้ำมนัดบิ 
สำรเคม ีส่วนผสมต่ำงๆในกำรผลติ และพลงังำนทีใ่ชใ้นกำรผลติ 94,982 103,552        8,570  

ค่าใช้จ่ายวตัถดิุบท่ีไม่ติดไปกบัผลิตภณัฑ ์(Material Costs of Non-Product Outputs) : ไดแ้ก่ 
น ้ำมนัทีไ่มไ่ดคุ้ณภำพ น ้ำทิง้ สำรเคมทีีใ่ชเ้กนิจ ำเป็น และส่วนผสมอื่นทีเ่กนิจ ำเป็น 93.19 111.94        18.75  

ค่าใช้จ่ายเพ่ืออปุกรณ์ควบคมุมลพิษ (Waste and Emission Control Costs) : ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำย
บ ำบดัหรอืก ำจดัของเสยี รวมถงึ ค่ำบ ำรุงรกัษำ และค่ำเสือ่มของอุปกรณ์ดำ้นสิง่แวดลอ้มต่ำงๆ 279.17 315.48        36.31  

ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัส่ิงแวดล้อม (Prevention and Other Environmental  Management 
Costs) :  ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยกำรตดิตำม ป้องกนั ดำ้นสิง่แวดลอ้มต่ำงๆ 12.95 9.38       (3.57) 

ค่าใช้จ่ายรวม 95,367 103,989 8,621  
ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน าของเสียมาใช้ใหม่ (Benefit from by-product and 
waste recycling ) : ไดแ้ก่ รำยไดข้องกำรใชป้ระโยชน์จำกของเสยี (เครือ่งหมำยลบหมำยถงึรำยได)้      (12.26)      (15.62)       (3.36) 

 
 

 ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสิง่แวดลอ้มปี 2561 โดยรวมเพิม่ขึน้จำกปี 2560 ประมำณ 8,621 ลำ้นบำท (+9 YoY) สำเหตุหลกัมำจำก
ค่ำใชจ้่ำยวตัถุดบิทีต่ดิไปกบัผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ 8,570 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัโลกทีเ่พิม่ขึน้จำกปีก่อนถงึรอ้ยละ 25 โดยใน
ปี 2561 บรษิัทฯ มอีตัรำกำรผลติเฉลี่ย 102.39 พนับำร์เรลต่อวนั และเน่ืองจำกมกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำย
วตัถุดบิทีไ่ม่ตดิไปกบัผลติภณัฑจ์งึเพิม่ขึน้ 18.75 ล้ำนบำท ตำมปรมิำณน ้ำมนัที่ไม่ได้คุณภำพที่เพิม่ขึน้ซึ่งมมีูลค่ำ 18.69 ล้ำน
บำท นอกจำกนัน้ค่ำใชจ้่ำยเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพษิเพิม่ขึน้ 36.31 ลำ้นบำท สว่นใหญ่มำจำกค่ำเสือ่มรำคำของอุปกรณ์ควบคุม
มลพษิทีเ่พิม่ขึน้ 33.38 ลำ้นบำท ค่ำบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ดำ้นสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ 1.64 ลำ้นบำท และค่ำก ำจดัของเสยีเพิม่ขึน้ 1.79 
ลำ้นบำท  อย่ำงไรกต็ำมค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัสิง่แวดลอ้มลดลง 3.57 ลำ้นบำท 

 ประโยชน์ของผลผลติพลอยได้และกำรน ำของเสยีมำใชใ้หม่เพิม่ขึน้ 3.36 ล้ำนบำท (+27 YoY) ซึ่งมำจำกปรมิำณเศษ
เหลก็และอลมูเินียมทีส่ำมำรถจ ำหน่ำยไดเ้พิม่ขึน้  

 
คณุภาพอากาศจากปล่องต่างๆ ของโรงกลัน่ 
เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวงัดำ้นสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศจำกปล่องต่ำงๆ ของโรงกลัน่เป็นประจ ำ 

ซึง่จะเหน็ไดว้่ำ มคี่ำมวลสำรต่ำงๆ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ออกไซดข์องไนโตรเจน และก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซดด์กีว่ำมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศทีย่อมใหป้ล่อยจำกปล่องของกระทรวงอุตสำหกรรม 

 
 

 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำบญัชคี่ำใชจ้่ำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อเผยแพร่ผ่ำนรำยงำนกำร
พฒันำทีย่ ัง่ยนืตัง้แต่ปี 2548  โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิกำรน ำไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ภำยใน
องคก์รต่ำงๆเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ กำรจดัท ำบญัชดีำ้นสิง่แวดลอ้มนี้ จะช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลู
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์ใช้ในเชิงกำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
จดักำรดำ้นทรพัยำกร ควบคู่กบักำรบรหิำรกำรเงนิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

ปัจจุบนับรษิทัฯ จดัท ำรำยงำนบญัชเีพื่อสิง่แวดล้อมครอบคลุมหน่วยงำน โรง
กลัน่ ศนูยจ์่ำยน ้ำมนับำงจำก และบำงปะอนิ   

 หน่วย: ลำ้นบำท 
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มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มผลการด าเนินงานในปี 2562 
 
 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
จำกกำรคำดกำรณ์ของกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund : IMF) คำดว่ำเศรษฐกจิโลกในปี 

2562 จะยงัคงเติบโตแต่มแีนวโน้มที่จะชะลอลงตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ช้ำลงของจนี เสถียรภำพทำงกำรเมอืงของ
ประเทศในกลุ่มยูโรโซน รวมไปถงึกำรถอนตวัโดยยงัไม่บรรลุขอ้ตกลงของสหรำชอำณำจกัรจำกสหภำพยุโรปในช่วงต้นปี 2562  
เศรษฐกจิญี่ปุ่ นทีย่งัขยำยตวัในระดบัต ่ำจำกกำรส่งออกไปยงัสหรฐัฯ ในขณะทีบ่ำงประเทศในกลุ่มประเทศตลำดเกดิใหม่ทีก่ ำลงั
ประสบวกิฤตค่ำเงนิส่งผลใหเ้กดิภำวะเงนิทุนไหลออกและมแีนวโน้มเขำ้สู่ภำวะเศรษฐกจิถดถอย อกีทัง้สหรฐัฯ ซึง่ถงึแมจ้ะมกีำร
ขยำยตวัอยู่ในเกณฑส์งู แต่ดว้ยมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิทีก่ ำลงัจะสิน้สุดลง ประกอบกบัผลกระทบจำกกำรตอบโต้ทำงกำรคำ้
ของประเทศคู่คำ้ ท ำใหก้ำรเตบิโตลดลงกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไวก้่อนหน้ำ รวมถงึเศรษฐกจิกลุ่มประเทศอำเซยีนทีม่อีตัรำเตบิโตสงูมำ
โดยตลอดกไ็ดร้บัผลกระทบจำกกำรสง่ออกทีช่ะลอตวัลงเช่นกนั สง่ผลใหป้ระมำณกำรเศรษฐกจิโลกในปี 2562 ปรบัลดลงมำอยู่ที่
รอ้ยละ 3.5 

ภำวะเศรษฐกจิไทยในปี 2562 คำดว่ำจะชะลอตวัลงจำกปีก่อนหน้ำ โดยมอีตัรำกำรเตบิโตอยู่ในช่วงรอ้ยละ 3.5 - 4.5 
โดยมีปัจจยัเสี่ยงจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและกำรเงินโลกและหนี้ภำคครวัเรือนที่ยงัคงอยู่ในระดบัสูงเป็นปัจจยัฉุดรัง้ 
อย่ำงไรกต็ำมกำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ในภำคกำรท่องเทีย่วจำกนกัท่องเทีย่วจนีเป็นอกีแรงขบัเคลื่อนส ำคญัทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั กำรสง่ออก
ยงัอยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจ แม้จะได้รบัผลกระทบจำกมำตรกำรกดีกนัทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัฯและจนี และจำกควำมเชื่อมัน่
ผู้บริโภคที่ปรบัตัวดีขึ้นต่อเนื่องจำกปีก่อน อีกทัง้กำรลงทุนภำคเอกชนและภำครฐัที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ตำมโครงกำรภำยใต้
แผนพฒันำ EEC ช่วยใหก้ำรชะลอตวัของเศรษฐกจิไทยเป็นไปอย่ำงชำ้ๆ ขณะทีอ่ตัรำเงนิเฟ้อทัว่ไปในปี 2562 ยงัอยู่ในระดบัต ่ำ
ในช่วงรอ้ยละ 0.7-1.7 โดยมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้อย่ำงชำ้ๆ จำกปี 2561 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 1.1      

อย่ำงไรกต็ำมในกำรประมำณกำรเศรษฐกจิไทยยงัคงต้องค ำนึงถงึปัจจยัเสีย่ง อำทิ มำตรกำรกดีกนัทำงกำรคำ้ระหว่ำง
สหรฐัอเมรกิำและจนี ควำมเสีย่งด้ำนภูมริฐัศำสตรท์ี่อำจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิคู่คำ้ และกำรฟ้ืนตวัและก ำลงัซือ้ในภำคกำร
ท่องเทีย่วของตลำดนกัท่องเทีย่วจนี ซึง่อำจสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิไทยไม่สำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงทีค่ำดกำรณ์ไว้ 

 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 
ส ำนกังำนพลงังำนสำกล (IEA) คำดว่ำ อุปสงคน์ ้ำมนัดบิทัว่โลกจะขยำยตวั 1.40 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนัในปี 2562 เทยีบกบั

กำรขยำยตวั 1.28 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนัในปี 2561 โดยคำดว่ำอุปสงคใ์นเอเชยียงัคงเป็นภูมภิำคหลกัทีช่่วยหนุนกำรเตบิโตของอุป
สงคน์ ้ำมนัของโลก โดยเฉพำะจนีและอนิเดยี จำกนโยบำยลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนและแนวโน้มเศรษฐกจิขยำยตวัแขง็แกร่ง แมว้ำ่
จนีจะไดร้บัผลกระทบจำกควำมขดัแยง้ทำงกำรคำ้กบัสหรฐัแต่ดว้ยปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิและเทคโนโลยขีองประเทศยงัคง
ผลกัดนัใหส้ำมำรถเตบิโตต่อไปได ้ส ำหรบักำรผลติน ้ำมนัจำกประเทศในกลุ่มโอเปกมแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้ 0.8 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนั 
และประเทศนอกกลุ่มโอเปกปรบัเพิม่ขึน้ถงึ 1.5 ลำ้นบำรเ์รลต่อวนัในปี 2562 โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ของสหรฐัที่
คำดว่ำจะขยำยตัว 1.1 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ซึ่งในปี 2561 กำรผลิตของสหรฐัเพิ่มขึ้นได้เพียง 2.3 ล้ำนบำร์เรลต่อวันเท่ำนัน้ 
เน่ืองจำกตดิปัญหำท่อขนสง่น ้ำมนัจำกแหล่ง Permian ไปยงัท่ำเรอืสง่ออกมกี ำลงัขนสง่ไม่เพยีงพอ แต่อย่ำงไรกต็ำมในช่วงครึง่ปี
หลงัของปี 2562 คำดว่ำท่อขนสง่น ้ำมนัเสน้ใหม่จะเสรจ็สมบูรณ์และท ำใหก้ ำลงักำรผลติน ้ำมนัจำกชัน้หนิดนิดำน (Shale oil) ของ
สหรฐัเพิม่ขึน้อกีครัง้ อกีทัง้ประสทิธภิำพเทคโนโลยกีำรผลติทีพ่ฒันำขึน้ช่วยท ำใหส้หรฐัมตีน้ทุนกำรผลติทีล่ดลง จนสำมำรถผลติ
น ้ำมนัไดแ้มร้ำคำจะอยู่ระดบัต ่ำ ปัจจยัเหล่ำนี้อำจท ำใหต้ลำดน ้ำมนัโลกเผชญิกบัภำวะน ้ำมนัสว่นเกนิไดใ้นช่วงครึง่ปีหลงั จำกกำร
ประเมนิคำดว่ำรำคำน ้ำมนัในปี 2562 รำคำน ้ำมนัดบิดูไบจะเคลื่อนไหวในกรอบ 55-65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล แม้ว่ำตลำด
น ้ำมนัปี 2562 จะถูกกดดนัจำกสภำพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซำลงจำกผลพวงของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนและสหรฐั ค่ำเงิน
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ดอลลำรท์ีแ่ขง็ค่ำขึน้ และปรมิำณกำรผลติของสหรฐัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ แต่รำคำน ้ำมนัทีอ่ยู่ในระดบัต ่ำช่วยกระตุน้อุปสงคข์องโลก
อกีครัง้ รวมถงึควำมช่วยเหลอืจำกกลุ่มโอเปกและพนัธมติรทีร่่วมมอืปรบัลดก ำลงัผลติ ไดเ้ขำ้มำช่วยลดอุปทำนในตลำดน ้ำมนั 

ส่วนต่ำงรำคำน ้ำมนัดบิเดทเบรนท์กบัดูไบ (DTD/DB) คำดว่ำจะอยู่ที่เฉลี่ย 1.0 – 2.0 เหรยีญสหรฐัฯต่อบำร์เรล โดย
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ส่วนต่ำงรำคำจะแคบ จำกกำรปรบัลดก ำลงัผลิตน ้ำมนัของกลุ่มโอเปกและมำตรกำรคว ่ำบำตร
อหิร่ำนของสหรฐั จะท ำใหอุ้ปทำนน ้ำมนัเกรดหนักในตลำดลดลง ซึง่ช่วยหนุนรำคำน ้ำมนัดบิดูไบใหเ้พิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำมในช่วง
ครึง่ปีหลงัของปี 2562 คำดว่ำสว่นต่ำงรำคำจะกวำ้งขึน้หลงัจำกอุปสงคน์ ้ำมนัเกรดซลัเฟอรต์ ่ำทีเ่พิม่ขึน้เพื่อใชผ้ลติน ้ำมนัเตำเกรด
ซลัเฟอรต์ ่ำ(0.5% ซลัเฟอร)์ ส ำหรบัใชใ้นเรอืขนส่งน ้ำมนัตำมมำตรฐำนใหม่ขององคก์ำรทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) ซึง่ส่งผลให้
รำคำน ้ำมนัดบิเดทเบรนทม์แีนวโน้มเพิม่ขึน้ตำม 

ในสว่นของค่ำกำรกลัน่ คำดว่ำค่ำกำรกลัน่น ้ำมนัดบิดไูบของโรงกลัน่ประเภท Hydrocracking ทีส่งิคโปรม์แีนวโน้มลดลง
เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจำกกำรชะลอตวัของกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของโลก โดยกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ (IMF) ปรบั
ลดคำดกำรณ์กำรเตบิโตของเศรษฐกจิโลกปี 2562 ลดลง 0.2% จำกคำดกำรณ์เดมิในเดอืนตุลำคม 2561 อยู่ทีร่ะดบั 3.5% เมื่อ
เทยีบกบัปี 2561 รวมถงึสว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัเบนซนิทีอ่ยู่ในระดบัต ่ำเป็นเวลำนำนหลงัสต๊อกน ้ำมนัเบนซนิทีอ่ยู่ในระดบัสงูทัว่โลก 
อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 คำดว่ำค่ำกำรกลัน่จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ จำกอุปสงคข์องเรอืขนสง่ทำงทะเลทีจ่ะใชน้ ้ำมนั
เตำเกรดซลัเฟอรต์ ่ำตำมมำตรฐำนขององคก์ำรทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) โดยกำรผลติน ้ำมนัเตำเกรดซลัเฟอรต์ ่ำ จ ำเป็นตอ้งใช้
น ้ำมนัดเีซลมำผสมบำงสว่น จงึท ำใหส้ว่นต่ำงรำคำน ้ำมนัดเีซลมแีนวโน้มสงูขึน้ตำม 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มกีารจดัท�างบการเงนิ เพื่อแสดงฐานะการเงนิ และผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญช ี 

พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมถงึประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ เรื่อง 

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2561 ซึ่งงบการเงนิ 

ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ  

ตลอดจนใช้ดลุยพนิจิอย่างรอบคอบและสมเหตสุมผลในการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ รวมทั้งมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่าง

เพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้นและนกัลงทนุทั่วไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มี

ประสทิธผิลเพื่อให้มั่นใจไดอ้ย่างสมเหตสุมผลว่า การบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้องครบถ้วนและเพยีงพอที่จะด�ารงรกัษา

ไว้ซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติ หรอืการด�าเนนิการที่ผดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ท�าหน้าที่ 

สอบทานเกี่ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ และความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ 

เชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลได้ว่างบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส�าหรบัปีสิ้นสดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 แสดงฐานะการเงนิ 

ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

 

 

  (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
	 ประธานกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทนุรวมและงบก�าไรขาดทนุ

เฉพาะกจิการ งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้

รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตซุึ่งประกอบด้วยสรปุนโยบายการบญัชทีี่ส�าคญัและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

กลุ่มบรษิทัและบรษิทั ตามล�าดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และ

กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ 

ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนียัส�าคญัที่สดุตามดลุยพนิจิเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยก

ต่างหากส�าหรบัเรื่องเหล่านี้
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 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซีย

 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ 4 (ก)

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ในระหว่างปี 2561 กลุม่บรษิทัได้ประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของ

สนิทรพัย์สทุธทิี่ได้มาจากการซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม ใน

ประเทศอินโดนีเซียซึ่งด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อนใต้พภิพที่ได้มาในระหว่างปี 2560 เสรจ็สิ้น

เนื่องจากความมีสาระส�าคัญของรายการและเกี่ยวข้องกับ

การใช้ดลุยพนิจิที่ส�าคญัและมคีวามซบัซ้อนในการประเมนิ

มูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง

ส�าคญัในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

•  สอบถามผู้บริหารและท�าความเข้าใจขั้นตอนการก�าหนด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาที่จัดท�าขึ้นโดย 

ผู้บรหิาร

•  อ่านสัญญาซื้อขายหุ้นและประเมินความเหมาะสมของ

การระบสุนิทรพัย์สทุธทิี่ได้มา ณ วนัที่ซื้อธรุกจิ

•  ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ  

ผู้ประเมนิราคาอสิระ

•  ใช้ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการประเมนิราคาของ เคพเีอม็จ ีในการ 

ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ

ค่าตวัแปรทางการเงนิที่ใช้ใน การก�าหนดอตัราคดิลดของ

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

•  ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ส�าคัญใน การ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากข้อมูล ทั้งภายใน

และภายนอก และทดสอบการค�านวณ

•  พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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 การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) ข้อ 4 (ข) และ ข้อ 12

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้า

ซื้อธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ โดย

ผู้บริหารได้ใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญในการจัดประเภทเงินลงทุน

เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและได้ประมาณ มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ที่ได้มาสุทธิ รวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อโดย 

ผลแตกต่างได้ถูกบันทึกเป็นค่าความนิยมในเงินลงทุนใน

บรษิทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

จากผลดงักล่าวข้างต้น ผลกระทบของการจดัประเภท เงนิลงทนุ 

ณ วันที่เข้าซื้อกิจการ หรือในงวดการรายงานที่เกิดขึ้นภาย

หลังจากวันที่ซื้ออาจท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่

ส�าคญัและมคีวามซบัซ้อนในการประเมนิมูลค่ายตุธิรรมของ

สนิทรพัย์สทุธทิี่ได้มา ข้าพเจ้าจงึ เหน็ว่าเรื่องดงักล่าวเป็นเรื่อง

ส�าคญัในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

•  พจิารณาอ�านาจการควบคมุรวมถงึเอกสารทางกฎหมาย ที่

เกี่ยวข้องกบัการลงทนุ เพื่อก�าหนดเงื่อนไขหลกั สทิธ ิของ

ผู้ลงทุน เงื่อนไขสัญญาผู้ถือหุ้น การระงับข้อพิพาท การ

ยกเลกิ โครงสร้างการก�ากบัดูแล และ การจดัสรรส่วนแบ่ง

ก�าไร เป็นต้น

•  ท�าความเข้าใจและพจิารณาการจดัประเภทเงนิลงทนุ โดย

พจิารณาจาก โครงสร้างการถอืหุ้น อ�านาจในการควบคมุ 

และกจิกรรมที่เกี่ยวข้องที่ส�าคญั

•  สอบถามผู้บริหารและท�าความเข้าใจขั้นตอนการก�าหนด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาที่จัดท�าขึ้นโดย 

ผู้บรหิาร

•  อ่านสญัญาซื้อขายหุ้นและสญัญาส�าคญัที่เกี่ยวข้อง และ

ประเมนิความเหมาะสมของการระบสุนิทรพัย์สทุธทิี่ได้มา 

ณ วนัที่ซื้อธรุกจิ

•  ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ 

ผู้ประเมนิราคาอสิระ

•  การใช้ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการประเมนิมลูค่าของเคพเีอม็จ ีใน 

การประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารประเมนิมลูค่าและ

ค่าตวัแปรทางการเงนิที่ใช้ในการก�าหนดอตัราคดิลด

•  ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ส�าคัญใน การ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากข้อมูลทั้งภายใน

และภายนอก และทดสอบการค�านวณ

•  พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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 การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย สินทรัพย์เพื่อการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 และค่าความนิยม
 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฐ), 11, 12, 15 และ 17

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

 มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 10

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในหลายประเทศซึ่งมีความเสี่ยง

จากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 

การเมือง ข้อกฎหมายต่างๆ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผล

การด�าเนนิงาน และการลงทนุอาจไม่เป็นไปตามความคาด

การณ์และประมาณการแรกเริ่มอย่างมนียัส�าคญั และอาจ

ส่งผลให้มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามลูค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนซึ่งอาจท�าให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า

เนื่องจากความมีสาระส�าคัญของรายการ การใช้ดุลยพินิจ

ที่ส�าคัญของผู้บริหารและมีความซับซ้อนในการประมาณ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

บริษัทย่อย สินทรัพย์เพื่อการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

และค่าความนิยมซึ่งใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสด 

ที่จะได้รบัในอนาคตคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั ข้าพเจ้าจงึเหน็

ว่าเรื่องดงักล่าวเป็นเรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ท�าความเข้าใจแผนการด�าเนนิงาน กระบวนการการระบุ

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กระบวนการการทดสอบการ 

ด้อยค่า และทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได ้

รบัคนืที่จดัท�าโดยผู้บรหิาร

• ทดสอบข้อสมมตทิี่ส�าคญัที่สนบัสนนุการประมาณการของ

ผูบ้รหิารโดยอ้างองิจากข้อมลูภายในและข้อมลูภายนอก

รวมถงึการวเิคราะห์แนวโน้มในอดตีที่ผ่านมา

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า และ

ค่าตวัแปรทางการเงนิที่ใช้ในการก�าหนดอตัราคดิลด

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

สนิค้าคงเหลอืนั้นวดัมูลค่าด้วยราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธ ิที่จะ

ได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า เนื่องจากความผนัผวนอย่าง

ต่อเนื่องของราคาน�้ามนัดบิและผลติภณัฑ์น�้ามนัอาจส่งผลให้

มูลค่าสทุธทิี่จะได้รบัอาจจะต�่ากว่าราคาทนุ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

•  ประเมนิความเหมาะสมของการวดัมูลค่าในสนิค้าคงเหลอื 

โดยผู้บรหิาร

•  ทดสอบความเหมาะสมของการค�านวณมูลค่าสุทธิ ที่จะ

ได้รบัคนื

•  ตรวจสอบราคาขายของสินค้าสาเร็จรูปแต่ละชนิดกับ 

ราคาอ้างองิในตลาดและราคาตามสญัญา

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ก) การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการในประเทศอินโดนีเซีย 
ที่ได้มาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้ด�าเนินการเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ามาแสดงนี้น�ามาจาก 
งบการเงนิที่ตรวจสอบแล้ว ณ วนัที่ และส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และหลงัจาก ปรบัปรงุรายการตามที่ได้อธบิาย
ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4 (ก) ทั้งนี้ความเหน็ของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
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ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึ งบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชนีี้

ความเหน็ของขา้พเจ้าตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจา้ไมไ่ด้ให้ ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบขุ้างตน้เมื่อจดัท�าแลว้ และพจิารณาว่าข้อมลูอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส�าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคญัหรอืไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้มหีน้าที่ในการก�ากบัดูแลและขอให้ท�าการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่ผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บรหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท�า
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด�าเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�าเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มหีน้าที่ในการก�ากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลคอืความเชื่อมั่นในระดบัสงูแต่
ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ

•  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกดิจากขอ้ผดิพลาดเนื่องจากการทจุรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน
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•  ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่ม
บรษิทัและบรษิทั

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจดัท�าขึ้นโดยผู้บรหิาร

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ จากหลักฐาน
การสอบบญัชทีี่ไดร้บั สรปุว่ามคีวามไม่แนน่อนที่มสีาระส�าคญัที่เกี่ยวกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเปน็เหตใุห้เกดิ
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรปุว่ามคีวามไม่แนน่อนที่มสีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึ
การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิรวมและ งบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ 
ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท
ต้องหยดุการด�าเนนิงานต่อเนื่อง

•  ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่

•  ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทาง
ธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีว ต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก�ากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนียัส�าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที่มนียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอสิระ

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่างๆ ที่มนียัส�าคญัที่สดุในการตรวจสอบ งบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ 
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว

 (วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ)
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	6333
	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จากัด
	 กรุงเทพมหานคร
	 21	กุมภาพันธ์	2562
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งบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 11,550,619,801     10,105,882,585     7,215,200,606       6,377,502,249       
เงินลงทุนชัว่คราว 7 262,038,726          219,583,478          200,000,000          200,000,000          
ลูกหน้ีการคา้ 5, 8 6,968,512,202       7,511,391,215       7,115,833,687       7,269,062,297       
ลูกหน้ีอ่ืน 5, 9 1,642,717,280       1,340,258,455       720,985,758          574,033,248          
สินคา้คงเหลือ 10 15,134,925,066     15,720,387,051     13,346,465,298     13,572,776,104     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 256,651,102          52,122,527            241,818,203          -                             
เงินชดเชยกองทุนน ้ามนัคา้งรับ 1,780,595,544       1,341,318,360       1,780,595,544       1,341,318,360       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 37,596,059,721     36,290,943,671     30,620,899,096     29,334,692,258     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                             -                             13,178,856,259     12,610,480,537     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12 18,047,949,575     14,158,227,728     73,000,000            73,000,000            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 198,755,025          -                             5,127,616,400       2,203,449,000       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 1,815,302,043       4,346,729,603       237,183,556          237,044,592          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 126,965,545          343,439,563          682,953,148          899,427,166          
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 14 48,876,753,705     48,049,135,691     30,007,246,865     27,407,116,878     
คา่ความนิยม 15 1,602,324,546       1,602,324,546       -                             -                             
สิทธิการเช่า 16 2,900,578,603       2,311,349,372       2,900,578,603       2,311,349,372       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 3,658,270,853       3,731,498,371       450,756,785          376,361,817          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 827,462,996          1,000,016,270       792,395,875          899,819,559          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5, 19 1,718,195,225       2,034,880,526       1,761,576,205       1,569,485,942       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 79,772,558,116     77,577,601,670     55,212,163,696     48,587,534,863     

รวมสินทรัพย์ 117,368,617,837   113,868,545,341   85,833,062,792     77,922,227,121     

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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งบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 5,004,251,770       4,046,182,313       3,258,251,770       3,280,298,382       
เจา้หน้ีการคา้ 5, 21 6,680,251,253       10,016,080,686     5,943,970,679       8,233,685,896       
เจา้หน้ีอ่ืน 5, 22 3,156,969,925       3,018,367,626       2,359,228,358       2,064,152,507       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,215,713,897       2,218,008,789       350,153,846          325,153,846          

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 4,000,000,000       -                             4,000,000,000       -                             
ภาษีสรรพสามิตและเงินน าส่งกองทุน
น ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งจ่าย 3,386,701,600       3,036,549,976       3,386,701,600       3,036,549,976       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 121,162,314          690,260,109          -                             673,475,442          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 938,559,168          843,908,987          874,246,676          843,084,803          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 25,503,609,927     23,869,358,486     20,172,552,929     18,456,400,852     

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 18,264,242,477     20,649,009,936     2,725,923,077       3,076,076,923       
หุน้กู้ 20 20,980,046,802     13,990,269,214     20,980,046,802     13,990,269,214     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 466,688,080          589,586,434          -                             -                             
หน้ีสินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 37,863,157            34,210,525            37,863,157            34,210,525            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 23 2,053,674,454       1,949,429,755       1,983,783,849       1,867,377,310       

ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุน
ในการร้ือถอน 355,355,345          810,724,489          -                             -                             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 169,583,507          85,912,750            71,980,567            14,864,190            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 42,327,453,822     38,109,143,103     25,799,597,452     18,982,798,162     

รวมหนีสิ้น 67,831,063,749     61,978,501,589     45,972,150,381     37,439,199,014     

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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งบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 24
ทุนจดทะเบียน 1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       
ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 25 11,157,460,051     11,157,460,051     11,157,460,051     11,157,460,051     
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 25 189,617,759          189,617,759          189,617,759          189,617,759          
ส่วนเกินทุนอ่ืน 25 1,370,360,559       1,340,485,277       -                             -                             
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 25 1,170,410,780       1,170,410,780       -                             -                             
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 8,400,091              19,146,999            -                             -                             
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 153,164,346          153,164,346          153,164,346          153,164,346          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 27,453,937,691     27,661,241,130     26,983,747,098     27,605,862,794     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (165,309,358)         2,411,095,017       -                             -                             
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 42,714,965,076     45,479,544,516     39,860,912,411     40,483,028,107     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,822,589,012       6,410,499,236       -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 49,537,554,088     51,890,043,752     39,860,912,411     40,483,028,107     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 117,368,617,837   113,868,545,341   85,833,062,792     77,922,227,121     

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายพิชัย ชุณหวชิร)
ประธานกรรมการ

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 24
ทุนจดทะเบียน 1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       
ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       1,376,923,157       

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 25 11,157,460,051     11,157,460,051     11,157,460,051     11,157,460,051     
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 25 189,617,759          189,617,759          189,617,759          189,617,759          
ส่วนเกินทุนอ่ืน 25 1,370,360,559       1,340,485,277       -                             -                             
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 25 1,170,410,780       1,170,410,780       -                             -                             
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 8,400,091              19,146,999            -                             -                             
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 153,164,346          153,164,346          153,164,346          153,164,346          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 27,453,937,691     27,661,241,130     26,983,747,098     27,605,862,794     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (165,309,358)         2,411,095,017       -                             -                             
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 42,714,965,076     45,479,544,516     39,860,912,411     40,483,028,107     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,822,589,012       6,410,499,236       -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 49,537,554,088     51,890,043,752     39,860,912,411     40,483,028,107     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 117,368,617,837   113,868,545,341   85,833,062,792     77,922,227,121     

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายพิชัย ชุณหวชิร)
ประธานกรรมการ

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกำาไรขาดทุน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน 

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5, 26, 35 192,025,318,117   172,138,240,983   175,036,170,746   161,029,770,008   
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 5 (180,594,365,584)  (158,595,554,719)  (168,127,680,595)  (151,549,531,461)  
ก าไรขั้นต้น 11,430,952,533     13,542,686,264     6,908,490,151       9,480,238,547       
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 5, 27 55,140,379            155,533,527          1,005,929,422       1,259,316,735       
รายไดอ่ื้น 5, 28 1,259,951,534       1,085,169,827       259,244,694          1,146,745,696       
คา่ใชจ่้ายในการขาย 5, 29 (4,360,312,226)      (4,025,848,209)      (3,028,580,163)      (2,921,201,192)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5, 30 (3,015,400,534)      (3,138,177,761)      (1,844,482,084)      (1,756,822,693)      
คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและประเมินคา่ (45,313,805)           (47,854,777)           -                             -                             
ก าไร (ขาดทนุ) จากสญัญาซ้ือขายน ้ามนัดิบและ

ผลิตภณัฑน์ ้ามนัล่วงหนา้ (441,941,380)         365,500,470          (328,050,706)         348,474,613          
ก าไร (ขาดทนุ) จากสญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 161,782,598          (225,311,877)         87,191,479            78,876,301            
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 415,153,583          889,481,131          462,270,917          812,425,822          
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 11 (440,822,936)         (1,518,470,707)      (301,020,595)         (1,283,418,856)      
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 12 254,002,734          573,470,092          -                             -                             
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 5,273,192,480       7,656,177,980       3,220,993,115       7,164,634,973       
ตน้ทนุทางการเงิน 33 (1,545,146,230)      (1,452,284,135)      (919,834,053)         (904,013,681)         
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 3,728,046,250       6,203,893,845       2,301,159,062       6,260,621,292       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 (493,350,516)         (40,883,861)           (238,346,587)         (108,954,197)         
ก าไรส าหรับปี 3,234,695,734       6,163,009,984       2,062,812,475       6,151,667,095       

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,462,881,096       5,608,134,918       2,062,812,475       6,151,667,095       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 771,814,638          554,875,066          -                             -                             
ก าไรส าหรับปี 3,234,695,734       6,163,009,984       2,062,812,475       6,151,667,095       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 36 1.79 4.07 1.50                       4.47                       

(นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน 

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5, 26, 35 192,025,318,117   172,138,240,983   175,036,170,746   161,029,770,008   
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 5 (180,594,365,584)  (158,595,554,719)  (168,127,680,595)  (151,549,531,461)  
ก าไรขั้นต้น 11,430,952,533     13,542,686,264     6,908,490,151       9,480,238,547       
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 5, 27 55,140,379            155,533,527          1,005,929,422       1,259,316,735       
รายไดอ่ื้น 5, 28 1,259,951,534       1,085,169,827       259,244,694          1,146,745,696       
คา่ใชจ่้ายในการขาย 5, 29 (4,360,312,226)      (4,025,848,209)      (3,028,580,163)      (2,921,201,192)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5, 30 (3,015,400,534)      (3,138,177,761)      (1,844,482,084)      (1,756,822,693)      
คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและประเมินคา่ (45,313,805)           (47,854,777)           -                             -                             
ก าไร (ขาดทนุ) จากสญัญาซ้ือขายน ้ามนัดิบและ

ผลิตภณัฑน์ ้ามนัล่วงหนา้ (441,941,380)         365,500,470          (328,050,706)         348,474,613          
ก าไร (ขาดทนุ) จากสญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 161,782,598          (225,311,877)         87,191,479            78,876,301            
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 415,153,583          889,481,131          462,270,917          812,425,822          
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 11 (440,822,936)         (1,518,470,707)      (301,020,595)         (1,283,418,856)      
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 12 254,002,734          573,470,092          -                             -                             
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 5,273,192,480       7,656,177,980       3,220,993,115       7,164,634,973       
ตน้ทนุทางการเงิน 33 (1,545,146,230)      (1,452,284,135)      (919,834,053)         (904,013,681)         
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 3,728,046,250       6,203,893,845       2,301,159,062       6,260,621,292       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 (493,350,516)         (40,883,861)           (238,346,587)         (108,954,197)         
ก าไรส าหรับปี 3,234,695,734       6,163,009,984       2,062,812,475       6,151,667,095       

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,462,881,096       5,608,134,918       2,062,812,475       6,151,667,095       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 771,814,638          554,875,066          -                             -                             
ก าไรส าหรับปี 3,234,695,734       6,163,009,984       2,062,812,475       6,151,667,095       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 36 1.79 4.07 1.50                       4.47                       

(นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      171

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรส าหรับปี 3,234,695,734       6,163,009,984       2,062,812,475       6,151,667,095       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไร

หรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่

หน่วยงานต่างประเทศ (13,679,665)           (421,217,474)         -                             -                             
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ของ

เงินลงทนุเผ่ือขาย (2,589,609,728)      2,721,932,722       -                             -                             
รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั (2,603,289,393)      2,300,715,248       -                             -                             

รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 18,105,570            (56,663,458)           -                             (58,705,810)           

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 28,020,286            (20,005,900)           -                             -                             
รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 46,125,856            (76,669,358)           -                             (58,705,810)           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (2,557,163,537)      2,224,045,890       -                             (58,705,810)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 677,532,197          8,387,055,874       2,062,812,475       6,092,961,285       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (98,779,643)           7,841,242,613       2,062,812,475       6,092,961,285       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 776,311,840          545,813,261          -                             -                             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 677,532,197          8,387,055,874       2,062,812,475       6,092,961,285       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม
ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ใบส าคญั การแปลงคา่ ส่วนแบ่งก าไร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน จากการ แสดงสิทธิ ทุนส ารอง หน่วยงาน เงินลงทุน เบด็เสร็จอื่น อื่นของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั จากการลดทุน ส่วนเกินทุนอื่น รวมธุรกิจ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ เผื่อขาย ในบริษทัร่วม ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,376,923,157  11,157,460,051  189,617,759    1,612,670,404  -                        -                       153,164,346    24,931,575,363  (128,187,792)    249,512,843     -                        121,325,051     39,542,736,131  4,365,798,539  43,908,534,670   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
           การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ -                        -                           -                       11,127,310       -                        -                       -                       -                           -                        -                         -                        -                        11,127,310         16,229,304       27,356,614          
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        -                           -                       8,849,403         -                        19,146,999      -                       533,177              -                        -                         -                        -                        28,529,579         11,821,312       40,350,891          
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 37 -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       (2,822,340,057)   -                        -                         -                        -                        (2,822,340,057)   (399,916,109)    (3,222,256,166)    
    รวม -                        -                           -                       19,976,713       -                        19,146,999      -                       (2,821,806,880)   -                        -                         -                        -                        (2,782,683,168)   (371,865,493)    (3,154,548,661)    

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
           โดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม -                        -                           -                       (292,161,840)    1,170,410,780  -                       -                       -                           -                        -                         -                        -                        878,248,940       1,870,752,929  2,749,001,869     
    รวม -                        -                           -                       (292,161,840)    1,170,410,780  -                       -                       -                           -                        -                         -                        -                        878,248,940       1,870,752,929  2,749,001,869     

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                           -                       (272,185,127)    1,170,410,780  19,146,999      -                       (2,821,806,880)   -                        -                         -                        -                        (1,904,434,228)   1,498,887,436  (405,546,792)       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่
     ก าไร - ปรับปรุงใหม่ 4 -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       5,608,134,918    -                        -                         -                        -                        5,608,134,918    554,875,066     6,163,009,984     
     ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       (56,662,271)        (418,096,408)    2,721,932,722  (14,066,348)      2,289,769,966  2,233,107,695    (9,061,805)        2,224,045,890     
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       5,551,472,647    (418,096,408)    2,721,932,722  (14,066,348)      2,289,769,966  7,841,242,613    545,813,261     8,387,055,874     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - ปรับปรุงใหม่ 1,376,923,157  11,157,460,051  189,617,759    1,340,485,277  1,170,410,780  19,146,999      153,164,346    27,661,241,130  (546,284,200)    2,971,445,565  (14,066,348)      2,411,095,017  45,479,544,516  6,410,499,236  51,890,043,752   

งบการเงนิรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
14



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      173

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม
ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ใบส าคญั การแปลงคา่ ส่วนแบ่งก าไร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน จากการ แสดงสิทธิ ทุนส ารอง หน่วยงาน เงินลงทุน เบด็เสร็จอื่น ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั จากการลดทุน ส่วนเกินทุนอื่น รวมธุรกิจ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ เผื่อขาย ในบริษทัร่วม ของส่วนผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - ตามทีร่ายงานปีก่อน 1,376,923,157  11,157,460,051  189,617,759    1,340,485,277  1,170,410,780  19,146,999      153,164,346    27,831,345,677  (546,284,200)    2,971,445,565   (14,066,348)      2,411,095,017   45,649,649,063  6,482,326,317  52,131,975,380  
    ผลกระทบจากการประเมินมูลคา่ยตุิธรรม
         จากการซื้อเงินลงทุน 4 -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       (170,104,547)      -                        -                          -                        -                          (170,104,547)      (71,827,081)      (241,931,628)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 1,376,923,157  11,157,460,051  189,617,759    1,340,485,277  1,170,410,780  19,146,999      153,164,346    27,661,241,130  (546,284,200)    2,971,445,565   (14,066,348)      2,411,095,017   45,479,544,516  6,410,499,236  51,890,043,752  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
           การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ -                        -                           -                       21,721,290       -                        -                       -                       -                           -                        -                          -                        -                          21,721,290         31,876,204       53,597,494         
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        -                           -                       15,585,779       -                        (10,746,908)    -                       -                           -                        -                          -                        -                          4,838,871           2,058,037         6,896,908            
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 37 -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       (2,684,928,171)   -                        -                          -                        -                          (2,684,928,171)   (405,588,092)    (3,090,516,263)   
    รวม -                        -                           -                       37,307,069       -                        (10,746,908)    -                       (2,684,928,171)   -                        -                          -                        -                          (2,658,368,010)   (371,653,851)    (3,030,021,861)   

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
          โดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม -                        -                           -                       (7,431,787)        -                        -                       -                       -                           -                        -                          -                        -                          (7,431,787)          7,431,787         -                           
    รวม -                        -                           -                       (7,431,787)        -                        -                       -                       -                           -                        -                          -                        -                          (7,431,787)          7,431,787         -                           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                           -                       29,875,282       -                        (10,746,908)    -                       (2,684,928,171)   -                        -                          -                        -                          (2,665,799,797)   (364,222,064)    (3,030,021,861)   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก าไร -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       2,462,881,096    -                        -                          -                        -                          2,462,881,096    771,814,638     3,234,695,734    
     ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       14,743,636         (6,439,670)        (2,589,609,728)  19,645,023       (2,576,404,375)  (2,561,660,739)   4,497,202         (2,557,163,537)   
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                        -                           -                       -                        -                        -                       -                       2,477,624,732    (6,439,670)        (2,589,609,728)  19,645,023       (2,576,404,375)  (98,779,643)        776,311,840     677,532,197       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1,376,923,157  11,157,460,051  189,617,759    1,370,360,559  1,170,410,780  8,400,091        153,164,346    27,453,937,691  (552,723,870)    381,835,837      5,578,675         (165,309,358)     42,714,965,076  6,822,589,012  49,537,554,088  

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15



174     รายงานประจำาปี 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทนุเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น จากการลดทนุ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,376,923,157     11,157,460,051   189,617,759        153,164,346        24,335,241,566   37,212,406,879   

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุ้นของบริษทั 37 -                           -                          -                           -                           (2,822,340,057)   (2,822,340,057)   
รวม -                           -                          -                           -                           (2,822,340,057)   (2,822,340,057)   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก าไรหรือขาดทุน -                           -                          -                           -                           6,151,667,095     6,151,667,095     
     ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                           -                          -                           -                           (58,705,810)        (58,705,810)        
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                           -                          -                           -                           6,092,961,285     6,092,961,285     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,376,923,157     11,157,460,051   189,617,759        153,164,346        27,605,862,794   40,483,028,107   

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
16
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทนุเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น จากการลดทนุ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,376,923,157     11,157,460,051   189,617,759        153,164,346        27,605,862,794   40,483,028,107   

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุ้นของบริษทั 37 -                           -                          -                           -                           (2,684,928,171)   (2,684,928,171)   
รวม -                           -                          -                           -                           (2,684,928,171)   (2,684,928,171)   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก าไร -                           -                          -                           -                           2,062,812,475     2,062,812,475     
     ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                           -                          -                           -                           -                          -                          
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                           -                          -                           -                           2,062,812,475     2,062,812,475     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,376,923,157     11,157,460,051   189,617,759        153,164,346        26,983,747,098   39,860,912,411   

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 3,234,695,734       6,163,009,984       2,062,812,475       6,151,667,095       
รายการปรับปรุง
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 493,350,516          40,883,861            238,346,587          108,954,197          
ตน้ทุนทางการเงิน 1,545,146,230       1,452,284,135       919,834,053          904,013,681          
คา่เส่ือมราคา 4,456,864,246       4,780,386,370       3,254,990,764       3,222,991,289       
คา่ตดัจ าหน่าย 445,420,819          355,078,032          377,667,685          301,807,558          
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 10,618                   (361,815)               387,711                 (103,961)               
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 37,934,468            308,060,785          (23,907,255)          252,592,679          
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้คงเหลือ 696,204,261          7,830,488              688,560,092          -                            
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 440,822,936          1,518,470,707       301,020,595          1,283,418,856       
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (760,630,886)        (37,250,562)          22,950,524            (2,052,456)            
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน -                            35,409,325            -                            37,168,506            
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (78,127,829)          -                            -                            (247,668,915)        
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (55,140,379)          (155,533,527)        (1,005,929,422)     (1,259,316,735)     
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 189,199,725          191,822,492          159,280,885          164,463,767          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 48,769,481            48,474,324            48,769,481            48,474,324            
รายไดต้ดับญัชีรับรู้ (7,130,622)            (7,062,907)            (7,130,622)            (7,062,907)            
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,896,908              40,350,890            -                            -                            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ (สุทธิจากภาษี) (254,002,734)        (573,470,092)        -                            -                            
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน -                            (137,121,038)        -                            -                            

10,440,283,492     14,031,261,452     7,037,653,553       10,959,346,978     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 514,434,825          (1,434,348,405)     133,828,682          (793,476,087)        
ลูกหน้ีอ่ืน (920,659,553)        (554,557,434)        (493,797,351)        (262,690,298)        
สินคา้คงเหลือ (399,678,656)        (753,438,932)        (485,574,211)        (135,414,346)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (393,724,699)        (387,463,011)        (236,024,451)        (447,251,996)        
เจา้หน้ีการคา้ (2,965,385,746)     1,357,417,421       (2,280,216,225)     (62,141,076)          
เจา้หน้ีอ่ืน 178,096,725          (10,642,557)          315,907,010          46,616,504            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 400,260,238          1,961,458,316       333,216,589          1,880,441,529       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (47,819,526)          (84,279,171)          (42,874,346)          (79,670,272)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 274,068,415          24,593,900            64,138,531            (24,721,737)          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,079,875,515       14,150,001,579     4,346,257,781       11,081,039,199     
ภาษีเงินไดจ่้ายออกสุทธิ (1,129,843,546)     (298,671,186)        (1,046,216,548)     (235,185,222)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 5,950,031,969       13,851,330,393     3,300,041,233       10,845,853,977     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
ดอกเบ้ียรับ 47,004,171            135,919,650          45,781,626            118,097,502          
เงินปันผลรับ 66,554,800            64,557,705            940,090,052          1,226,030,306       
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (42,455,248)          1,499,736,898       -                            800,000,000          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนอ่ืน (100,130,745)        (1,139,795,527)     (3,164,959)            -                            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน 3,000,000              78,045,709            3,000,000              75,287,845            
เงินสดจ่ายจากการเรียกช าระคา่หุน้ของบริษทัยอ่ย -                            -                            (840,148,380)        -                            
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เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,705,262,705)     (5,522,471,897)     (5,618,951,357)     (4,147,131,960)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,030,875,431       499,323,552          26,263,291            10,958,290            
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กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (9,099,583,544)     (18,960,418,245)   (9,438,412,246)     (3,548,338,132)     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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178     รายงานประจำาปี 2561

งบกระแสเงินสด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (1,617,613,105)     (1,305,329,325)     (1,019,568,613)     (754,141,303)        
จ่ายเงินปันผล (3,090,516,263)     (3,310,745,787)     (2,684,928,171)     (2,822,340,057)     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 981,714,225          (3,937,315,260)     5,720,000              (3,915,780,000)     
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

ในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม -                            (34,522,552)          -                            -                            
เงินสดรับจากหุน้ทุนออกให้ตามสิทธิ 53,597,494            27,356,613            -                            -                            
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 11,000,000,000     -                            11,000,000,000     -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหุน้กู้ -                            (2,000,000,000)     -                            (2,000,000,000)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,628,848,750       8,868,343,275       -                            -                            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,231,101,209)     (2,069,004,166)     (325,153,846)        (300,153,846)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 4,724,929,892       (3,761,217,202)     6,976,069,370       (9,792,415,206)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 1,575,378,317       (8,870,305,054)     837,698,357          (2,494,899,361)     
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด (130,641,101)        (310,462,619)        -                            -                            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,444,737,216       (9,180,767,673)     837,698,357          (2,494,899,361)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,105,882,585     19,286,650,258     6,377,502,249       8,872,401,610       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 11,550,619,801     10,105,882,585     7,215,200,606       6,377,502,249       

(นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
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ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      179

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
 

21

หมายเหตุ       สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4 การซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วมและรายการปรับปรุงใหม่ 
5 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุน 
8 ลูกหนี�การคา้ 
9 ลูกหนี� อื�น 
10 สินคา้คงเหลือ  
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
14 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 ค่าความนิยม 
16 สิทธิการเช่า 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
19 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 
20 หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย 
21 เจา้หนี�การคา้ 
22 เจา้หนี� อื�น 
23 ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
24 ทุนเรือนหุน้ 
25 ส่วนเกินทุนและสาํรอง 
26 ส่วนงานดาํเนินงาน 
27 รายไดด้อกเบี�ยและเงินปันผล 
28 รายไดอื้�น 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ      สารบัญ 
 

29 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
30 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
31 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
32 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
33 ตน้ทุนทางการเงิน 
34 ภาษีเงินได ้
35 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน   
36 กาํไรต่อหุน้ 
37 เงินปันผล 
38 เครื�องมือทางการเงิน 
39 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   
40 หนี� สินที�อาจเกิดขึ�นและสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 
41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
42 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
43 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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28 รายไดอื้�น 
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หมายเหตุ      สารบัญ 
 

29 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
30 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
31 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
32 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
33 ตน้ทุนทางการเงิน 
34 ภาษีเงินได ้
35 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน   
36 กาํไรต่อหุน้ 
37 เงินปันผล 
38 เครื�องมือทางการเงิน 
39 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   
40 หนี� สินที�อาจเกิดขึ�นและสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 
41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
42 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
43 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
 
งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 
 
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั�งเป็นบริษทัมหาชนในประเทศไทยและจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีที�อยูจ่ดทะเบียนดงันี�  
 
สาํนกังานใหญ่ : เลขที�  2098 อาคารเอ็ม  ทาวเวอร์  ชั� น  8 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 
 
โรงกลั�นนํ�ามนั :เลขที� 210 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 64  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กองทุนรวมวายภุกัษ ์หนึ�ง และ สาํนกังานประกนัสงัคม 
ซึ�งถือหุน้ร้อยละ 14.66 และร้อยละ 14.46 ของทุนที�ออกและชาํระแลว้ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 14.46 
และ ร้อยละ 13.60 ตามลาํดับ)  
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการบริหารโรงกลั�นนํ�ามนัและจาํหน่ายนํ�ามนัสาํเร็จรูปผา่นสถานีบริการภายใต้
เครื� องหมายการค้าของบริษัท  โดยจําหน่ายให้ผู ้ใช้ในภาคขนส่ง สายการบิน  เรือเดินสมุทร  ภาคก่อสร้าง 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจาํหน่ายผ่านผูค้า้นํ� ามนัรายใหญ่ รายเล็ก และลูกคา้รายย่อยทั�วไป การผลิต
และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย  ์การลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือก การผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑไ์บโอฟูเอลและผลิตภณัฑเ์กี�ยวเนื�อง และดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัดา้นการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 และ 11 
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินนี� จัดทาํขึ� นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั� งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออก
และปรับปรุงใหม่นั� น  มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื� อง ทั� งนี� การ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออก
และปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 42 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน  
 
งบการเงินนี�จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิ จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั 
สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที�สาํคญัซึ� งมีความเสี�ยงอยา่งมีนยัสาํคญัที�เป็นเหตุใหต้อ้งมีการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภายในปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี�  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4, 12 การซื�อเงินลงทุน ซึ� งการวดัมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนและ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมา วดัมูลค่าโดย
ใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11, 12, 
15, 17 

การทดสอบการดอ้ยค่า ขอ้สมมติที�สําคญัที�ใชใ้นการประมาณมูลค่าที�
คาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตที�จะ 
   นาํขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 การวดัมูลค่าของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้
เกี�ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั�งสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
เมื�อวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินกลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี�  
 
•  ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนั 
•  ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
•  ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม 
ที�แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาํดับชั�นของ 
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม แสดงในหมายเหตุขอ้ 38 
 

3 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
 
นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี�ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื�อ เมื�อการควบคุม (ตามที�กล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัที�ซื� อกิจการคือวนัที�อาํนาจในการควบคุมนั�นได้ถูกโอนไปยงัผูซื้� อ การกาํหนดวนัที�ซื� อกิจการและการระบุ
เกี�ยวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ�งไปยงัอีกฝ่ายหนึ�งตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกี�ยวขอ้ง 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื�อ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนใหซึ้� งรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและ
หนี� สินที�รับมาซึ�งวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื�อ กาํไรจากการซื�อในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
สิ�งตอบแทนที�โอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�โอนไป หนี� สินที�กลุ่มบริษทัก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มบริษทั ทั�งนี� สิ�งตอบแทนที�โอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ที�ออกแทนโครงการของ 
ผูถู้กซื�อเมื�อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ�นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและ 
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ผูถู้กซื� อ ให้ใช้ราคาที�ตํ�ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที�ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบ 
นอกตลาด ไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�โอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอื�น 
 
หนี� สินที�อาจเกิดขึ�นของบริษทัที�ถูกซื� อที� รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี� สินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบัน 
ซึ� งเกิดขึ�นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
 
ตน้ทุนที� เกี�ยวข้องกับการซื� อของกลุ่มบริษทัที� เกิดขึ� นซึ� งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที�ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที�ปรึกษาอื�น ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น 
 
หากการบันทึกบัญชีเมื�อเริ� มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
ที�การรวมธุรกิจเกิดขึ�น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซึ� งข้อมูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื�อรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหนี� สินเพิ�มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ
วดัมูลค่า เพื�อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ�มเติมที�ไดรั้บเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที�มีอยู่ ณ วนัที�ซื�อ 
ซึ� งขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่าง ๆ ที�เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที�ซื�อ 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซื้�อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของธุรกิจที�ถูกซื�อดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ณ วนัที�เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจที�ถูกนาํมา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนที�จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเมื�อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที�ซื�อ
ดงักล่าวไป 
 
ผลการดาํเนินงานของธุรกิจที�ถูกซื� อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซื้� อนับตั� งแต่วนัที�ต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัที�ธุรกิจเหล่านั�นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า จนถึงวนัที�การ
ควบคุมสิ�นสุด 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั�นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั�นทาํใหเ้กิด 
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ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ�นสุดลง 
 
ส่วนได้เสียที�ไม่มอีาํนาจควบคุม 
 
ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า
จากผูถู้กซื�อ 
 
การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัที�ไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เมื�อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินของบริษทัย่อยนั�นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื�นในส่วนของเจ้าของที� เกี�ยวข้องกับบริษทัย่อยนั�น  
กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมที�ยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�สูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที�บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนที�บันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้ 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานที�กลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั�น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั�นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการร่วมการงานนั�น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน 
ซึ� งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ� มแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�นของเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที�กลุ่ม
บริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงซึ�งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงซึ� งเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที�ถูกลงทุนนั�น ขาดทุนที�ยงั
ไม่เกิดขึ�นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น 
 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั�น แต่ผลต่างของ
อตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปนี�จะรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

•     ตราสารทุนที�ถือไวเ้ผื�อขาย (เวน้แต่การดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที� เคยรับรู้เข้ากาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�นจะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้กาํไรหรือขาดทุน) 

 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมที�เกิดขึ�น
จากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รายงาน 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�ใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปลี�ยนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่า 
ที�ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
เมื�อหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั�งหมดหรือเพียงบางส่วนที�ทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที� เกี�ยวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั�นต้องถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ� งของกาํไรขาดทุนจากการ
จาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูก 
ปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นที�ไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือ 
การร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยที�กลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที�มีสาระสําคญัอยู่ กลุ่มบริษทัตอ้ง 
จดัประเภทยอดสะสมบางส่วนที�เกี�ยวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายการที� เป็นตัวเงินที� เป็นลูกหนี� หรือเจา้หนี� กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ� งรายการดงักล่าวมิได้คาดหมายว่า 
จะมีแผนการชําระหนี� หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจาก 
อตัราแลกเปลี�ยนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ� งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนในส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�นออกไป 
 

(ค) ตราสารอนพุนัธ์ 
 
ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื�อจัดการความเสี� ยงที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และอตัราดอกเบี� ย ที�เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน ตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อคา้ 
อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้เงื�อนไข การกาํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงถือเป็นรายการเพื�อคา้ 
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(ง) การป้องกนัความเสี�ยง   
 
การป้องกันความเสี�ยงจากรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�จะมใีนอนาคต 
 
สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื� องมือทางการเงินที�ใช้ในการป้องกันความเสี� ยงที� เกิดจาก 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน  โดยกําหนดอัตราแลกเปลี�ยนในอนาคตที� สินทรัพย์หรือหนี� สินที� เป็น 
เงินตราต่างประเทศที�จะไดรั้บ หรือตอ้งจ่ายชาํระ สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะรับรู้ในงบการเงิน ณ 
วนัทาํสญัญา ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดที�เกิดขึ�นจากการทาํสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะตดัจาํหน่าย
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญา 
 
การป้องกันความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ย 
 
ผลต่างที�เกิดจากสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้ืมที�ไดรั้บการ
ป้องกนัความเสี�ยงนั�น 
 
 การป้องกันความเสี�ยงจากราคานํ�ามนั 
 
ผลต่างระหวา่งราคาคงที�ที�กาํหนดในสัญญาและราคาตลาดที�เกิดขึ�นจริงบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อครบกาํหนด
สญัญา 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อเรียก เงินลงทุนระยะ
สั�นที�มีสภาพคล่องสูง และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถาม ถือเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ฉ) ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น 
 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี�  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี� ใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหนี�จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 
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(ช) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื�อ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคา
ทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุนอื�น 
 
ตราสารหนี� ซึ� งกลุ่มบริษทัตั� งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที� ถือจนครบกาํหนด  
เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที�ซื�อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี� จะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหนี� ที�เหลือ 
 
ตราสารหนี� และตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั�งใจ 
ถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั� งแรก เงินลงทุนเผื�อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที� เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมื�อมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุน
สะสมที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�มีดอกเบี� ย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบี�ยในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื�อ ณ วนัที�รายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที�กลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ั�งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที�
เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอย่าง ทั�งนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื�น เพื�อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน 
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(ญ) ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 
 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าซึ� งสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุน
ของวสัดุ และแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที� เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื�อให้สินทรัพยน์ั�น 
อยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการรื� อถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานที�ตั�งของ
สินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สําหรับเครื� องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่สามารถทํางานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์นั�นถือวา่ ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั บนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนที�เกิดขึ�นในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที�ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อ
เกิดขึ�น 
 
ค่าเสื�อมราคา 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�   
 
อาคาร 10 - 50 ปี 
เครื�องจกัร อุปกรณ์หอกลั�น และคลงันํ�ามนั 2 - 30 ปี 
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า 10 - 25 ปี 
อุปกรณ์จาํหน่ายและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 -   7 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยที�สุดทุกสิ�นรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
สินทรัพย์เพื�อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 
เมื�อสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการทางเทคนิคและเชิงพาณิชยส์ําหรับโครงการที�ยงัไม่ไดผ้ลิต 
โครงการดงักล่าวจะเข้าสู่ขั�นตอนการผลิต ตน้ทุนสินทรัพยที์� เกิดขั�นในระหว่างการสํารวจและประเมินค่าของ
โครงการจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยเ์พื�อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 
สินทรัพยเ์พื�อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมประกอบดว้ยตน้ทุนในอดีตที�เกิดขึ�นระหวา่งการสาํรวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากร ค่าใชจ่้ายในการพฒันาช่วงก่อนการผลิต และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น ในการพฒันาแหล่งนํ� ามนั
ระหวา่งการผลิต รวมถึงตน้ทุนในการรื�อถอน 
 
ค่าสูญสิ�นคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอดอายุของประมาณการปริมาณสํารองที� 
พิสูจนแ์ลว้ รวมปริมาณสาํรองที�คาดวา่จะพบ 
 

(ฎ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าเป็นสิทธิตามสญัญาเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งการใชที้�ดิน ทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสิทธิดงักล่าวตามขอ้กาํหนดที�ระบุในสญัญา 
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สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมที� เกิดจากการซื� อกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ� มแรกของค่า 
ความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เริ�มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
หักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สําหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม
รวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพย์
ใด ๆ ที�เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื�น ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น ๆ ที�กลุ่มบริษทัซื�อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั�น ค่าใชจ่้ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์�เกิดขึ�นภายหลงัรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได ้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั�น ตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ�งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน ์
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ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี�  
 
ลิขสิทธิ� การใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูป 3 - 10 ปี 
สญัญาซื�อขายไฟฟ้า 10 - 20 ปี 
สิทธิในการเชื�อมโยงระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 20 - 25 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ�นรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
สินทรัพย์ในการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร 
 
สินทรัพยใ์นการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนใช้วิธีราคาทุนและสะสมตาม
โครงการสํารวจที�สามารถระบุได ้ค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึกเป็นตน้ทุนจนกว่าจะมีความชัดเจนในโครงการสํารวจ
ดงักล่าว 
 
ค่าใชจ่้ายสะสมสําหรับโครงการที�ยกเลิกจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุน ในงวดที�
ตดัสินใจยกเลิกโครงการสาํรวจดงักล่าว 
 
เมื�อโครงการสํารวจเขา้สู่ขั�นตอนการผลิต สินทรัพยใ์นการสํารวจและประเมินค่าของโครงการจะถูกโอนไปเป็น
สินทรัพยเ์พื�อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี� จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที�
คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีนี�จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนที�บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนที�ซื�อกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั�น ๆ ซึ� งเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์�ถือไวจ้นกวา่จะครบกาํหนด ที�บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
 
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์
สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ�มขึ�นในภายหลงั 
และการเพิ�มขึ�นนั�นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง
การเงินที�บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนี� ที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การ
กลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�น ๆ ที�เคยรับรู้ในปีก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที�ที�ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� องการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
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กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย 
 
หนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยบันทึกเริ�มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี� สิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี� เริ�มแรกและยอด
หนี� เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง 
 

(ฒ) เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 
 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั�นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํทุก ๆ 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทั 
มีสินทรัพยเ์กิดขึ� น ซึ� งการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�มีในรูปของการ 
ไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั�นตํ�าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี� ยจ่ายของ
หนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ  
ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี� ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ�น 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจาก 
การทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซึ� งผลประโยชน์นี� ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให้ หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ด) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซื�อหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพิ�มขึ�นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาที�พนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเงื�อนไข จาํนวนที�รับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื�อให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซื�อหุ้นที�แทจ้ริงซึ� งเขา้เงื�อนไขการให้บริการที�เกี�ยวขอ้ง
และเงื�อนไขการไดรั้บสิทธิที�ไม่ใช่เงื�อนไขเรื�องตลาดทุน ซึ� งเป็นจาํนวนที�เดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซื�อหุ้นที�เขา้
เงื�อนไขการให้บริการที� เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการได้รับสิทธิที�ไม่ใช่เงื�อนไขเรื� องตลาดทุน ณ วนัที�ได้รับสิทธิ 
สาํหรับเงื�อนไขการไดรั้บสิทธิที�ไม่ใช่เงื�อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซื�อหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ
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จะถูกวดัค่าเพื�อใหส้ะทอ้นถึงเงื�อนไขนั�นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนที�คาดไวก้บัผลที�เกิดขึ�น
จริง 
 

(ต) ประมาณการหนี�สิน 
 
ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�เกิดขึ�น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และ 
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหนี� สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อหนี� สิน 
ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ถ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามญั 
 
หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้สามญั รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วน
ของทุน 
 

(ท) รายได้ 
 
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีขายอื�น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 

 การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที� มีนัยสําคญั 
ไปให้กบัผูซื้� อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั�นหรือมี 
ความไม่แน่นอนที�มีนัยสําคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั�น ไม่อาจ 
วดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้ง 
รับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
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รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามจาํนวนหน่วยวดัที�ส่งดว้ยอตัราที�กาํหนดไว ้รายได ้
จากการขายกระแสไฟฟ้าสําหรับบางกิจการในประเทศไทยจะไดรั้บส่วนเพิ�ม ("ADDER") นับจากวนัเริ�มตน้ขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั�น รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะไดรั้บในอตัราปกติ 
 
รายได้ค่าสิทธิดาํเนินการ 
 
บริษทัรับรู้รายไดค่้าสิทธิดาํเนินการตามระยะเวลาการใหใ้ชสิ้ทธิซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงในสญัญา 
 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถนาํคะแนน
เป็นส่วนลดค่าสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั มูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหรือคา้งรับจากการขาย
เริ�มแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอื�น ๆ ของรายการขายนั�น การปันส่วนไปยงัคะแนนใช้
วิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวลัที�ใหลู้กคา้ใชสิ้ทธิแลก ซึ� งมูลค่ายุติธรรมนี�ประมาณโดยใช้
มูลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราที�คาดวา่จะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็น
รายไดเ้มื�อลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัที�จะจดัหาของรางวลันั�น จาํนวนที�รับรู้
เป็นรายได้ขึ� นอยู่กบัจาํนวนของคะแนนที�ลูกค้าไดใ้ช้สิทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าสินค้า ซึ� งตอ้งสัมพนัธ์กับ
จาํนวนรวมของคะแนนที�คาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากนี� รายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีความ
เป็นไปไดว้า่ลูกคา้จะไม่นาํคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 
การลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบี�ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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ดอกเบี �ยรับ 
 
ดอกเบี�ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ธ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผ่าน
ไป และสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
 

(น) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่า เมื�อไดรั้บการ
ยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

(บ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี� สินและจาํนวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผล
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แตกต่างชั�วคราวต่อไปนี�  การรับรู้ค่าความนิยมในครั� งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี� สินในครั� งแรกซึ� งเป็นรายการที�
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�กลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี� สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที� สิ�นรอบ
ระยะเวลาที�รายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี�ยที�ตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั
เชื�อว่าไดต้ั�งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบ 
จากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี� อยู่บนพื�นฐาน 
การประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ 
อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปลี� ยนการตัดสินใจโดยขึ� นอยู่กับความเพียงพอของภาษี เงินได้ค้างจ่ายที� มีอยู ่ 
การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
นี�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวที� เกี�ยวข้อง ดังนั�น กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที�จะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั�งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและ 
จะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ป) กาํไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

(ผ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุด 
ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ�นจากส่วนงานดาํเนินงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

4 การซื�อเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและรายการปรับปรุงใหม่ 
 

(ก)  การซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วมและรายการปรับปรุงใหม่ใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 
เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดล้งนามในสัญญาซื�อขาย
หุ้นกับบริษัท Star Energy Investments Ltd. (“ผูข้าย”) เพื�อเข้าซื� อเงินลงทุนจาํนวน 280,000 หุ้น ในบริษัท Star 
Energy Group Holdings Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมด เพื�อลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีโครงการที�เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์
แลว้จาํนวน 158 เมกะวตัต ์และมีโครงการที�อยูร่ะหวา่งการพฒันาจาํนวน 24 เมกะวตัต ์ต่อมาเมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม 
2560 บริษทัย่อยและผูข้ายไดบ้รรลุเงื�อนไขบงัคบัก่อนตามสัญญาซื�อขายหุน้ครบถว้นแลว้ บริษทัย่อยดงักล่าวจึงได้
ดาํเนินการชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 356 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าจาํนวนเงิน 11,956 ลา้นบาท) และไดรั้บ
โอนหุ้นของ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. เป็นที�เรียบร้อยแลว้ผูบ้ริหารเชื�อว่าการลงทุนนี� จะทาํให้กลุ่ม
บริษทัสามารถขยายการลงทุนไปยงัพลงังานหมุนเวียนประเภทอื�นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหผู้บ้ริหารทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หนี� สินและหนี� สิน
ที�อาจเกิดขึ�นที�ระบุได้ ณ วนัที� ซื� อเงินลงทุน กลุ่มบริษัทได้จ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื�อหามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไดม้า ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า (measurement period) ซึ� งตอ้งไม่เกินหนึ�งปี นบัตั�งแต่
วนัที�ซื�อกิจการเพื�อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ�มเติมที�ไดรั้บเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที�มีอยู่ ณ วนัที�
ซื�อ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่าง ๆ ที�เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที�ซื�อเงินลงทุน ทั�งนี� การประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ได้มาจากการซื� อเงินลงทุน ได้ดาํเนินการเสร็จสิ�นในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2561 
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รายละเอียดของสิ�งตอบแทนที�ใชใ้นการซื�อเงินลงทุนและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์(หนี� สิน) สุทธิที�ไดม้า ณ วนัที�
ซื�อตามส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัยอ่ย มีดงันี�  
 

 มูลค่าที�รับรู้ตาม 
สดัส่วนการซื�อ ปรับปรุง มูลค่ายติุธรรม 

 (ล้านบาท) 
สญัญาซื�อขายไฟฟ้าและสิทธิในสมัปทาน 117,577 (36,596) 80,981 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,033 3,721 36,754 
ลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงิน 21,486 (4,780) 16,706 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (56,186) 12,259 (43,927) 
สินทรัพย ์(หนี� สิน) อื�นสุทธิที�ไดม้า (49,884) - (49,884) 
รวมสินทรัพย์ (หนี�สิน) สุทธิที�ระบุได้ 66,026 (25,396) 40,630 
หกั ส่วนของผูถื้อหุน้อื�น (53,774) 20,727 (33,047) 
สินทรัพย์ (หนี�สิน) สุทธิที�ได้มา 12,252 (4,669) 7,583 
กาํไรจากการซื�อในราคาที�ตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรม (รับรู้ใน 
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน บริษทัร่วมในปี 2560) (296) 296 - 
ค่าความนิยม - 4,373 4,373 
สิ�งตอบแทนที�ใช้ในการซื�อ - เงนิสด 11,956 - 11,956 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าที�ใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าที�มีสาระสาํคญั มีดงันี�  

• การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อขายไฟฟ้าและสิทธิในสัมปทานนั� นใช้วิธีรายได้ (Income 
approach) ภายใต้วิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและเงื�อนไขที� เกี�ยวขอ้ง ขอ้สมมติที�สําคญัในการคาํนวณ ไดแ้ก่ ประมาณการ
รายไดใ้นอนาคต และอตัราคิดลด 

• การประเมินมูลค่ายติุธรรมที�ดิน อาคารและอุปกรณ์นั�นใชวิ้ธีราคาตลาด (Market approach) 
 
สาเหตุหลกัในการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์(หนี� สิน) สุทธิที�ไดม้า ณ วนัที�ซื�อเงินลงทุนเกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและสิทธิใชส้มัปทานเนื�องจาก ณ วนัที�ลงทุนในกลุ่มบริษทั Star 
Energy Group Holding Pte. Ltd. (SEGHPL) บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัมีขอ้มูลว่าบริษทัย่อยแห่งหนึ� งในกลุ่มบริษทั
ดงักล่าว ไดรั้บการปรับขึ�นราคาค่าไฟฟ้าตั�งแต่ปี 2559 และอยู่ระหว่างการดาํเนินการสําหรับบริษทัย่อยอื�นในกลุ่ม
บริษทัเช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารจึงไดป้ระมาณการมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามขอ้มูลที�ไดรั้บขณะนั�น อย่างไรก็ตาม 
ณ สิ�นไตรมาสที� 2 ปี 2561 บริษทัยอ่ยไดรั้บขอ้มูลเพิ�มเติมวา่การปรับราคาค่าไฟฟ้ามีความล่าชา้ออกไป ประกอบกบั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ใหร้ะยะเวลาในการประเมินมูลค่ายติุธรรมตอ้งไม่เกินกว่าหนึ�งปีนบัจากวนัที�ซื�อ
เงินลงทุน ทาํใหต้อ้งรับรู้ผลต่างของสิ�งตอบแทนที�จ่ายไปกบัมูลค่ายุติธรรมที�ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเป็น
ค่าความนิยมจาํนวนเงิน 4,373 ลา้นบาทบนัทึกรวมอยูใ่นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ที�แสดงเปรียบเทียบอยู่ในงบการเงินนี�  ไดถู้กปรับปรุงจากงบการเงินที�ได้
จดัทาํไวเ้ดิม เพื�อสะทอ้นถึงขอ้มูลเพิ�มเติมที�ไดรั้บเกี�ยวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มที�มีอยู ่ณ วนัที�ซื�อ และ
รายการปรับปรุงที�รับรู้ในภายหลงั ดงันี�  
 
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง    (242) 
รวม    (242) 

     
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
กาํไรสะสมลดลง    (170) 
รวมส่วนของบริษทัลดลง    (170) 
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง    (72) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง    (242) 
 
ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 
 (ล้านบาท) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง   (242) 
กาํไรสําหรับปีลดลง   (242) 

   
การแบ่งปันกาํไร   
   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ลดลง   (170) 
   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง   (72) 
กาํไรสําหรับปีลดลง   (242) 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) ลดลง   (0.12) 
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ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม 2560 
 
  
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปีลดลง   (242) 
รายการปรับปรุง   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) ลดลง   242 
กระแสเงนิสดเปลี�ยนแปลงสุทธิ   - 
 

(ข) การซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม OKEA AS 
 
เมื�อวนัที� 14 มิถุนายน 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัแผนการลงทุนในการจดัตั�งบริษทั บีซีพีอาร์ 
จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทย  โดยบริษทั บีซีพีอาร์ จาํกดั จะจดัตั�งบริษทัยอ่ยอีกบริษทัในประเทศสิงคโปร์ 
(“BCPR Pte. Ltd.”) เพื�อร่วมเขา้ลงทุนกบั Seacrest Capital Group ผ่านการลงทุนโดยซื�อหุน้เพิ�มทุนของ OKEA AS 
(“OKEA”) ซึ� งเป็นบริษทัที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย ์ที�ดาํเนินการพฒันาและผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศนอร์เวย ์ต่อมา เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2561 BCPR Pte. Ltd. ไดเ้ขา้ซื�อหุน้เพิ�มทุนของ OKEA เป็นจาํนวน
เงินทั�งสิ�นประมาณ 939 ลา้นโครนนอร์เวย ์หรือเทียบเท่าจาํนวนเงิน 3,618 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.33 ของทุนจด
ทะเบียนของ OKEA และไดรั้บโอนหุน้ของ OKEA เป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
 
กลุ่มบริษทัถือหุ้นสามญัที�มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 43 ของหุ้นสามญัที�มีสิทธิออกเสียงและถือหุ้นสามญัที�ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงที�สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที�มีสิทธิออกเสียงได ้ซึ� งถา้แปลงสภาพแลว้จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัถือหุน้
สามญัที�มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 49.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั OKEA AS ถึงแมว้า่กลุ่มบริษทัจะเป็นผูหุ้น้ราย
ใหญ่ในบริษทั OKEA AS  แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่สามารถสั�งการกิจกรรมเกี�ยวขอ้งที�สําคญัของ OKEA 
AS ไดแ้ต่เพียงฝ่ายเดียว ประกอบกบัการเขา้ลงทุนนี� เพิ�งแลว้เสร็จเป็นระยะเวลา 1 เดือนเท่านั�น จึงยงัไม่มีเหตุการณ์
ในอดีตหรือขอ้บ่งชี� ที�สาํคญัที�แสดงถึงการสั�งการกิจกรรมเกี�ยวขอ้งที�สาํคญั ฝ่ายบริหารไดมี้การพิจารณาการมีส่วน
ร่วมใน OKEA AS เพื�อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 ซึ� งสามารถสรุปว่ากลุ่มบริษทัมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัแต่ไม่มีสิทธิในการควบคุมโดยตรง  
 
กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื�อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไดม้า ณ วนัที�ซื�อ อย่างไร 
กต็ามการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าจากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วมยงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั�น
สินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า ณ วนัที�ซื�อเงินลงทุนจึงใชมู้ลค่าที�ประเมินโดยฝ่ายจดัการ เมื�อผลการประเมินมูลค่ายุติธรรม
จากผูป้ระเมินราคาอิสระเสร็จสิ�นสมบูรณ์แลว้ จึงจะมีการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าต่อไป 
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รายละเอียดของสิ�งตอบแทนที�ใชใ้นการซื�อเงินลงทุนและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์(หนี� สิน) สุทธิที�ไดม้า ณ วนัที�
ซื�อตามส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั มีดงันี�  
 

  มูลค่าที�รับรู้ 
ตามสดัส่วนการซื�อ   

  (ล้านบาท) 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  5,791 
สินทรัพยเ์พื�อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  1,941 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (4,735) 
สินทรัพย ์(หนี� สิน) อื�นสุทธิที�ไดม้า  (345) 
รวมสินทรัพย์ (หนี�สิน) สุทธิที�ระบุได้  2,652 
ค่าความนิยม  966 
สิ�งตอบแทนที�ใช้ในการซื�อ - เงนิสด  3,618 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยเ์พื�อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใชว้ิธีรายได ้(Income approach) โดยมี
ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณ ไดแ้ก่ ประมาณการราคานํ�ามนัและราคาก๊าซ ปริมาณนํ�ามนัสาํรอง อตัรากาํลงัการ
ผลิต และอตัราคิดลด 
 
ต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับการซื�อ 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวขอ้งกบัการซื� อกิจการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 44 ลา้นบาท ที� เกี�ยวข้องกบัค่าที�
ปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงินและอื�น ๆ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดถู้กรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย
ในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในปีที�เกิดรายการ 
 

5 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั�งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั�น การเกี�ยวขอ้งกนันี�อาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�  
 

ชื�อกจิการ ประเทศที�จดัตั�ง 
/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่   
กองทุนรวมวายภุกัษ ์หนึ�ง ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
สาํนกังานประกนัสงัคม ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทัย่อยหรือบริษทัย่อยทางอ้อม   
บริษทั บางจากกรีนเนท จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 

บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 
   (เดิมชื�อ บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั) 

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 

บริษทั บางจาก รีเทล จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
บริษทั บีซีพีอาร์ จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
บริษทั บีซีวี ไบโอเบส จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
บริษทั บีซีวี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
บริษทั บีซีวี อินโนเวชั�น จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
บริษทั บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
BCP Energy International Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
BCP Innovation Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
BCP Trading Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
BCPR Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัที�เป็นกรรมการ 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี  
   (ปราจีนบุรี) จาํกดั  

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี  
   (ชยัภูมิ1) จาํกดั  

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี     
   (บุรีรัมย)์ จาํกดั  

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี     
   (บุรีรัมย�์) จาํกดั  

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัย่อยหรือบริษทัย่อยทางอ้อม (ต่อ)   
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี  
   (นครราชสีมา) จาํกดั  

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 

บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
บริษทั ลมลิกอร์ จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
BSE Energy Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
BCPG Japan Corporation ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Greenergy Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Greenergy Power Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nakatsugawa PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ผกูพนัโดยสญัญาทีเค 
Godo Kaisha Inti ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Takamori PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ผกูพนัโดยสญัญาทีเค 
Nojiri PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ผกูพนัโดยสญัญาทีเค  
Godo Kaisha Aten ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nikaho PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Gotenba 2 PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Horus ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Yabuki PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Komagane PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Helios   ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Lugh  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Phoenix  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Gotenba 1 PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Komagane Land Lease Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nagi PV Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Natosi  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Amaterasu  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
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ชื�อกจิการ ประเทศที�จดัตั�ง 
/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัย่อยหรือบริษทัย่อยทางอ้อม (ต่อ)   
Godo Kaisha Mithra  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Sol  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Saule  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Shamash  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Pusan  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Apolo  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Surya  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nagi Land Lease Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Rangi  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Dazbog  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Narang  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Malina  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Legba  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
J2 Investor Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
J1 Investor Godo Kaisha ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
BCPG Engineering Company  ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Tarumi Takatoge ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ผกูพนัโดยสญัญาทีเค 
Huang Ming Japan Company Limited ญี�ปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
BCPG Wind Cooperatief U.A. เนเธอร์แลนด ์ มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 

บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
บริษทั บางจากไบโอเอทานอล  
   (ฉะเชิงเทรา) จาํกดั 

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 

กลุ่ม Nido Petroleum Limited ออสเตรเลีย/ หมู่
เกาะบริติซ 

เวอร์จิน/ บาร์เรน 

มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัร่วมทางอ้อมและการร่วมค้า   
บริษทั บงกช มารีน เซอร์วิส จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
บริษทั ออมสุข วิสาหกิจเพื�อสงัคม จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล  
   จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ บริษทั  
   อุบลไบโอ เอทานอล จาํกดั) 

ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 

บริษทั อุบลเกษตรพลงังาน จาํกดั ไทย มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
PetroWind Energy Inc. ฟิลิปปินส์ มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
OKEA AS นอร์เวย ์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนัอื�น   
บริษทั ขนส่งนํ�ามนัทางท่อ จาํกดั  ไทย มีตวัแทนของบริษทัเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

    สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่  
   วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี�  รวมถึงกรรมการ  
   ของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ในระดบั  
   บริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาด / ราคาตามสญัญา 
การใหบ้ริการ ราคาตามสญัญา 
ซื�อสินคา้ / วตัถุดิบ ราคาตลาด / ราคาตามสญัญา 
รับบริการ ราคาตามสญัญา 
ค่าความช่วยเหลือการบริหารงาน ราคาตามสญัญา 
ค่าลิขสิทธิ�  ราคาตามสญัญา 
ดอกเบี�ยเงินกูย้ืม อตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดในสญัญาโดยอา้งอิงราคาตลาดและอตัราตามสญัญา 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 2560 2561 2560 

 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางอ้อม     
ขายสินคา้ - - 42,272 34,168 
ซื�อสินคา้ - - 28,891 13,026 
เงินปันผลรับ - - 916 994 
รายไดอื้�น - - 239 105 
ดอกเบี�ยรับ - - 28 136 
ค่าใชจ่้ายอื�น - - 37 62 
     
บริษทัร่วมทางอ้อมและการร่วมค้า     
ขายสินคา้ 12 28 12 28 
ซื�อสินคา้ 1,368 1,488 1,368 1,488 
เงินปันผลรับ - - 24 21 
รายไดอื้�น 75 - - - 
ค่าใชจ่้ายอื�น 490 261 490 261 
     
ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชนร์ะยะสั�น 314 268 148 146 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและ 
      ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 34 40 8 7 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 22 - - 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 349 330 156 153 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 2560 2561 2560 

 (ล้านบาท) 
กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั      
เงินปันผลรับ - 1 - 1 
รายไดอื้�น 5 5 5 5 
ดอกเบี�ยรับ 5 - - - 
ค่าขนส่งนํ�ามนัทางท่อ 443 442 443 442 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

 (ล้านบาท) 
ลกูหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 2,218 1,704 
บริษทัร่วมและบริษทัร่วมทางออ้ม 2 2 2 2 
รวม 2 2 2,220 1,706 
     
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 2 2 2,220 1,706 
     
หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญสาํหรับปี - - - - 
     
ลกูหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 27 15 
บริษทัร่วมทางออ้ม 74 43 - - 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 5 - - - 
รวม 79 43 27 15 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที� อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   เกี�ยวข้องกนั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว       
บริษทัย่อย       
บริษทั บางจาก รีเทล จาํกดั 4.2 4.2 - - 410 90 
BCP Innovation Pte. Ltd. 4.5 - - - 198 - 
บริษทัย่อยทางอ้อม       
Nido Petroleum Pty. Ltd. 0.5 0.5 - 7.5 - - 1,291 2,113 
BCPR Pte. Ltd. 0.5 - - - 3,229 - 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนัอื�น       
Lithium Americas Corp. 8.0 - 199 - - - 
   199 - 5,128 2,203 
หัก ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - - - 
รวมเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 199 - 5,128 2,203 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม - - 2,203 2,789 
เพิ�มขึ�น 198 - 3,824 90 
ลดลง - - (818) (432) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน 1 - (81) (244) 
หัก ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - - - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 199 - 5,128 2,203 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น     
บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 325 313 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 10 14 10 14 
รวม 10 14 335 327 

     
เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 829 646 
บริษทัร่วมทางออ้ม 110 129 110 129 
รวม 110 129 939 775 

     
เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 9 13 
การร่วมคา้ 13 13 13 13 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 43 43 43 43 
รวม 56 56 65 69 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
หนี�สินหมุนเวียนอื�น     
บริษทัยอ่ย - - 6 6 
รวม - - 6 6 

     
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น     
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 2 3 2 3 
รวม 2 3 2 3 
 
สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
สัญญาบริการขนส่งนํ�ามันทางท่อ 
 
บริษทัได้ทําสัญญาขนส่งนํ� ามนัทางท่อกับกิจการที� เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ� ง โดยบริษทัดังกล่าวจะบริการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์นํ� ามนัเชื�อเพลิงผ่านท่อไปยงัท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริการขนส่ง
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไปยงัศูนยจ่์ายนํ� ามนับางปะอิน โดยสัญญาไม่ไดร้ะบุวนัที�สิ�นสุดจนกระทั�งฝ่ายหนึ� งฝ่ายใด
ยกเลิกสญัญาดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
 
สัญญาใช้บริการเช่าคลังนํ�ามัน 
 
บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าคลงันํ� ามันกับการร่วมค้าแห่งหนึ� ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที�ระบุในสัญญา สัญญา
ดงักล่าวสิ�นสุดในปี 2565 
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สัญญาซื�อขายไบโอดเีซล  
 
บริษทัไดท้าํสญัญาซื�อขายนํ�ามนัไบโอดีเซลกบับริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�ง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่เดือนเมษายน 
2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2570 และจะมีผลบงัคบัใชต่้อไปโดยไม่มีระยะเวลาสิ�นสุด หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งบอก
เลิกสญัญาล่วงหนา้ตามขอ้กาํหนดในสญัญา โดยบริษทัจะซื�อนํ�ามนัไบโอดีเซลในปริมาณที�เฉลี�ยทั�งปีเป็นจาํนวนไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของกาํลงัการผลิตไบโอดีเซลสูงสุดของบริษทัย่อยทางออ้ม โดยราคาซื�อขายเป็นราคาอา้งอิง
ราคาตลาดที�กาํหนดในสญัญา 
 
สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงเอทานอลแปลงสภาพ 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงเอทานอลแปลงสภาพกบับริษทัย่อยแห่งหนึ� ง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่เดือน
เมษายน 2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2570 และจะมีผลบงัคบัใช้ต่อไปโดยไม่มีระยะเวลาสิ�นสุด หากไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ�งบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ตามขอ้กาํหนดในสญัญา โดยบริษทัจะซื�อเอทานอลแปลงสภาพจากบริษทัย่อยดงักล่าว
ในปริมาณที�เฉลี�ยทั�งปีเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณผลิตภณัฑ์ที�บริษทัย่อยในกลุ่มเดียวกนัของ
บริษทัผลิตไดต่้อปี โดยราคาซื�อขายเป็นราคาอา้งอิงราคาตลาดที�กาํหนดในสญัญา 
 
สัญญาซื�อขายผลิตภัณฑ์นํ�ามัน 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อขายผลิตภณัฑน์ํ� ามนักบับริษทัย่อยแห่งหนึ�ง โดยบริษทัจะซื�อผลิตภณัฑน์ํ� ามนัในปริมาณและ
ราคาภายใตเ้งื�อนไขขอ้ผกูพนัที�กาํหนดในสญัญา 
 
สัญญาให้สิทธิดาํเนินการสถานีบริการนํ�ามัน 
 
บริษทัไดท้าํสญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการสถานีบริการนํ�ามนั รวมทั�งสิทธิดาํเนินการธุรกิจอนัเกี�ยวเนื�องภายในเขตสถานี
บริการและการซื�อขายผลิตภณัฑน์ํ� ามนักบับริษทัย่อยแห่งหนึ� งเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยราคาค่าสิทธิดาํเนินการและ
ราคาซื�อขายเป็นราคาที�กาํหนดในสญัญา 
 
สัญญาให้สิทธิดาํเนินการร้านค้า 
 
บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งโดยใหสิ้ทธิดาํเนินการร้านคา้ภายในสถานีบริการนํ�ามนับางจากหลายแห่ง 
ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ของบริษทัเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยอตัราที�เรียกเกบ็เป็นไปตามที�กาํหนดในสญัญา 
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สัญญาจ้างบริหารงานระบบงานสารสนเทศ 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งงานบริการดา้นสารสนเทศกบับริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มหลายแห่ง สญัญาดงักล่าวมี
ผลบงัคบัใช้ตั� งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 1 ปี 5 เดือนและจะมีการทบทวนสัญญาใหม่ทุก ๆ ปี โดย
บริษทัมีหน้าที�บริหารจดัการงานด้านระบบงานสารสนเทศ การบริหารจดัการโครงสร้างระบบ ดูแลรักษาและ
ปรับปรุงระบบ และการใหค้าํปรึกษา อตัราค่าจา้งบริหารเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญา 
 
สัญญาจ้างบริหารงาน 
 
บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานกบับริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มหลายแห่งเพื�อบริหารงานทั�วไปเป็น
ระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยบริษทัตอ้งจดัหาบุคลากรเขา้ไปบริหารจดัการงานใหเ้ป็นไปตามระบบ โดยการปฎิบติังาน
เป็นไปตามที�บริษทัยอ่ยกาํหนด อตัราค่าจา้งบริหารเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญา 
 
สัญญาให้เช่าที�ดนิ 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าที�ดินกบับริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื�อให้บริษทัย่อย
ดงักล่าวใชเ้ป็นที�ตั�งของโครงการโซลาร์ฟาร์ม บางปะอิน 38 MW และเพื�อวตัถุประสงคอื์�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยสญัญามี
ผลบังคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 22 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไปตามที�
กาํหนดในสญัญา 
 
บริษทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าที�ดินเพิ�มกบับริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื�อวตัถุประสงคที์�
เกี�ยวขอ้งสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยข์องบริษทัย่อยดงักล่าว โดยสัญญามีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่
วนัที�  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน อตัราค่าเช่าเป็นไปตามที�กาํหนดใน
สญัญา 
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สัญญาให้เช่าพื�นที�อาคารและห้องควบคมุ 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าพื�นที�สํานักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ
โซลาร์ฟาร์ม บางปะอิน 38 MW กบับริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยสัญญามีผล
บงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไปตามที�กาํหนด
ในสัญญา ต่อมาบริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าพื�นที�สาํนกังาน หอ้งควบคุม และหอ้งวางระบบไฟฟ้าฉบบัใหม่กบับริษทั
ย่อย โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2562  อตัราค่าเช่าเป็นไปตามที�กาํหนดใน
สญัญา 

 
สัญญาร่วมพฒันาพื�นที� 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินการกบับริษทัย่อยแห่งหนึ�งในการเขา้ดาํเนินธุรกิจภายในสถานีบริการนํ�ามนั เพื�อ
ให้บริการและจดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัย่อย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงชาํระค่าสิทธิดาํเนินการในราคาที�ตกลงกนัในสญัญา 
 
สัญญาเงินให้กู้ยมื 
 
บริษทัมีสัญญาเงินให้กูย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทั Nido Petroleum Pty. Ltd. ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม
ของบริษทั เป็นวงเงินให้กูย้ืมจาํนวน 120 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ยและกาํหนดชาํระ
คืนตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในสญัญา ต่อมาบริษทัไดท้าํการปรับโครงสร้างเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยดงักล่าว โดยมีการ
ปรับอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขการชาํระเงินใหม่ 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทั บางจาก รีเทล จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ใน
วงเงินรวม 500 ลา้นบาท โดยสญัญาดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยและกาํหนดชาํระคืนตามสญัญา 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัแก่ BCP Innovation Pte. Ltd. “BCPI” ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ในวงเงินรวม 80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญาดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยและกาํหนดชาํระคืนตามสญัญา โดย 
BCPI ไดท้าํสัญญา Amended and Restated Credit and Guarantee Agreement กบั Lithium Americas Corp. “LAC” 
เพื�อให้สินเชื�อแก่ LAC จาํนวนไม่เกิน 80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สําหรับใชใ้นการลงทุนโครงการ Cauchari-Olaroz 
(Phase I) โดยเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยและกาํหนดชาํระคืนตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดในสญัญา 
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บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัแก่ BCPR Pte. Ltd. ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ในวงเงินรวม 
120 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยสญัญาดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยและกาํหนดชาํระคืนตามสญัญา 
 
สัญญาซื�อขายนํ�ามันดบิล่วงหน้า 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อขายนํ�ามนัดิบล่วงหนา้กบับริษทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ� ง โดยบริษทัจะซื�อนํ�ามนัดิบในปริมาณ
และราคาภายใตเ้งื�อนไขขอ้ผกูพนัที�กาํหนดในสญัญา  

 
สัญญาคํ�าประกนั 
 
บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญาให้การคํ�าประกนักบั BCPG Engineering 
Company ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั ตามเงื�อนไขสัญญาการปฏิบติังานและการบาํรุงรักษาระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ที� BCPG Engineering Company มีกับ Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha ใน
กรณีที�  BCPG Engineering Company ทําให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์ในโรงไฟฟ้าของ Tarumizu Solar 
Solutions Godo Kaisha และไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวได ้สัญญาคํ� าประกนัดงักล่าวมีวงเงินคํ�าประกนั 
รายปี ปีละ 28 ลา้นเยน และมีภาระการคํ�าประกนัผูกพนัตลอดอายุสัญญาการปฏิบติังานและการบาํรุงรักษาระบบ
ผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่ากบั 280 ลา้นเยน ทั�งนี� เงื�อนไขในสัญญากูย้ืมเงินระหว่าง Tarumizu Solar 
Solutions Godo Kaisha กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งในประเทศญี�ปุ่นกาํหนดให้บริษทัใหญ่มีหน้าที�ค ํ� าประกนัค่า
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น 
 
บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดล้งนามสัญญา Amendment and Restatement and 
Novation Agreement (Sponsor Support Agreement) เพื� อ เปลี� ยนผู ้ให้การสนับสนุนวงเงินในสัญญา  Sponsor 
Support Agreement แก่ บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัจาก บริษทั 
บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) เป็น บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) วงเงินรวมจาํนวน 700 ลา้นบาท โดย
บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูค้ ํ�าประกนัวงเงินตามสญัญาดงักล่าว 
 
สัญญาซื�อแร่ลิเทียม 
 
BCPI และ LAC ไดล้งนามร่วมกนัในสัญญาซื�อแร่ลิเทียม โดยสัญญาดงักล่าวใหสิ้ทธิ BCPI ในฐานะผูซื้�อในการซื�อ
ลิเทียมไม่เกินร้อยละ 20 ของสิทธิที� LAC ไดรั้บของโครงการ Cauchari-Olaroz (Phase I) เป็นเวลา 20 ปีนบัแต่วนัที�
เริ�มตน้ดาํเนินการจาํหน่ายเชิงพาณิชย ์อยา่งไรกต็ามบริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาในกรณีที� BCPI ไม่สามารถชาํระ
ค่าใชจ่้ายจากการซื�อลิเทียมได ้ 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 102 187 - 1 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,412 1,237 265 289 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 5,955 5,149 2,950 2,588 
เงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง 4,082 3,533 4,000 3,500 
รวม 11,551 10,106 7,215 6,378 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 256� บริษทัย่อยทางออ้มมีเงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกใชจ้าํนวน 230 ลา้น
บาท (2560 : 273 ล้านบาท) จากการทาํสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ� งมีขอ้กาํหนดให้
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตอ้งทาํการขออนุญาตสถาบนัการเงินในการเบิกใชเ้งินฝากที�มีขอ้จาํกดั 
 

7 เงนิลงทุน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนชั�วคราว     
เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงิน 262 220 200 200 
 262 220 200 200 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น     
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย     

Lithium Americas Corp. 1,432 4,061 - - 
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด     
บริษทั ขนส่งนํ�ามนัทางท่อ จาํกดั 234 234 234 234 

อื�น ๆ 146 49 - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ 1,812 4,344 234 234 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ตราสารหนี� อื�นที�จะถือจนครบกาํหนด     
พนัธบตัรรัฐบาล 3 3 3 3 
บวก ส่วนเพิ�มมูลค่าเงินลงทุน - - - - 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�จะถือ 
   จนครบกาํหนด - สุทธิ 3 3 3 3 
รวมเงนิลงทุนระยะยาวอื�น 1,815 4,347 237 237 

     
รวม 2,077 4,567 437 437 
 
รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ของตราสารทุนที�อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น     
หลกัทรัพย์เผื�อขาย     
ณ วนัที� 1 มกราคม 4,061 429 - - 
ซื�อ - 1,089 - - 
จาํหน่าย - (1) - - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (2,590) 2,722 - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน (39) (178) - - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 1,432 4,061 - - 
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8 ลูกหนี�การค้า  
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ล้านบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 2 2 2,220 1,706 
กิจการอื�น ๆ  6,980 7,529 4,909 5,583 
รวม  6,982 7,531 7,129 7,289 
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  (13) (20) (13) (20) 
สุทธิ  6,969 7,511 7,116 7,269 
     
หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญสาํหรับปี - - - - 
 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2 2 2,220 1,706 
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 2 2 2,220 1,706 
     
กจิการอื�น ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 6,256 7,215 4,654 5,314 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 678 282 229 246 
   3 - 6 เดือน 11 5 3 - 
   6 - 12 เดือน 15 7 8 3 
   มากกวา่ 12 เดือน 20 20 15 20 
 6,980 7,529 4,909 5,583 
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (13) (20) (13) (20) 
 6,967 7,509 4,896 5,563 
สุทธิ 6,969 7,511 7,116 7,269 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ 1 วนัถึง 90 วนั 
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9 ลูกหนี�อื�น 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ล้านบาท) 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 5 79 43 27 15 
กจิการอื�น      
ลูกหนี�จากสัญญาประกนัราคา 
   ซื�อขายนํ�ามนัล่วงหนา้ 

 
40 150 40 150 

ลูกหนี�จากสัญญาป้องกนัความเสี�ยง 
   อตัราแลกเปลี�ยน 

 
161 - 87 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  132 117 58 61 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  223 284 - - 
ลูกหนี�กรมสรรพากร  537 308 304 97 
ลูกหนี� อื�น  471 438 205 251 
รวม  1,643 1,340 721 574 
 

10 สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
นํ�ามนัดิบและวตัถุดิบอื�น 8,214 8,609 7,648 7,464 
นํ�ามนัสาํเร็จรูป 6,575 5,932 5,544 5,255 
พสัดุคงเหลือ 1,047 1,060 992 979 
สินคา้อุปโภค - บริโภค 72 103 - - 
สินคา้กึ�งสาํเร็จรูป 87 156 - - 
 15,995 15,860 14,184 13,698 
หัก ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั (149) (125) (149) (125) 
      ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (711) (15) (689) - 
สุทธิ 15,135 15,720 13,346 13,573 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย (หมายเหต ุ32) 

    

- ตน้ทุนขาย  105,714 95,252 98,282 88,628 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ 696 8 689 - 
รวม 106,410 95,260 98,971 88,628 
 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ของบริษทัไดร้วมสาํรองนํ�ามนัตามกฎหมายไวแ้ลว้จาํนวน 389 
ลา้นลิตร คิดเป็นมูลค่า 5,873 ลา้นบาท และจาํนวน 408 ลา้นลิตร คิดเป็นมูลค่า 5,602 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ   
  2561 2560 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม  12,610 11,639 
ลงทุนเพิ�ม  840 2,886 
จาํหน่าย  - (622) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (271) (1,293) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม  13,179 12,610 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี�  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย             
บริษทั บางจากกรีนเนท จาํกดั 49.00 49.00 1 1 - - - - - - 20 49 
บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) 70.11 70.27 9,984 9,962 7,000 7,000 - - 7,000 7,000 896 840 
บริษทั บางจาก รีเทล จาํกดั 100.00 100.00 800 800 800 800 - - 800 800 - - 
BCP Energy International Pte. Ltd. 100.00 100.00 3,673 3,673 3,673 3,673 (2,203) (1,932) 1,470 1,741 - - 
BCP Innovation Pte. Ltd. 100.00 100.00 1,433 1,334 1,433 1,334 - - 1,433 1,334 - - 
BCP Trading Pte. Ltd. 100.00 100.00 35 35 35 35 - - 35 35 - - 
บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 60.00 60.00 2,532 2,532 1,700 1,700 - - 1,700 1,700 - - 
บริษทั บีซีพีอาร์ จาํกดั 100.00 - 661 - 661 - - - 661 - - - 
บริษทั บีซีว ีไบโอเบส จาํกดั 100.00 - 20 - 20 - - - 20 - - - 
บริษทั บีซีว ีเอน็เนอร์ยี� จาํกดั 100.00 - 20 - 20 - - - 20 - - - 
บริษทั บีซีว ีอินโนเวชั�น จาํกดั 100.00 - 20 - 20 - - - 20 - - - 
บริษทั บีซีว ีพาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 100.00 - 20 - 20 - - - 20 - - - 
     15,382 14,542 (2,203) (1,932) 13,179 12,610 916 889 
บริษัทย่อยทางตรงจนถงึวันที� 31 พฤษภาคม 2560           
บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั           - 105 
รวม           916 994 
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การเปลี�ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั�ง บริษทั บีซีพีอาร์ จาํกดั ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดย
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) และจดัตั�งบริษทั
ย่อยทางออ้มอีกบริษทัในประเทศสิงคโปร์ (“BCPR Pte. Ltd.”) เพื�อร่วมเขา้ลงทุนกบั Seacrest Capital Group ผ่าน
การลงทุนโดยซื�อหุน้เพิ�มทุนของ OKEA AS ซึ� งเป็นบริษทัที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย ์ที�ดาํเนินการ
พฒันาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บีซีพีอาร์ จาํกดั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 661 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 6.61 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุน้พร้อมทั�งไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 
 
ในเดือนมิถุนายน 2561 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั BCP Innovation Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนจาก 39 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (แบ่งเป็น 39 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐฯ) เป็น 42 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ (แบ่งเป็น 42 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐฯ) บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุน้พร้อมทั�งไดรั้บ
ชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ในเดือนสิงหาคม 2561 
 
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั�ง บริษทั บีซีวี ไบโอเบส จาํกดั บริษทั บีซีวี เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั บริษทั บีซีวี  
อินโนเวชั�น จาํกดั และบริษทั บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยบริษทัถือ
หุ้นร้อยละ 100 แต่ละบริษทัมีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัย่อย
ดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุน้พร้อมทั�งไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ในเดือนธนัวาคม 2561 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์เพื�อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลยีมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 ที�ประชุมมีมติอนุมติัให ้Nido Petroleum Pty. 
Ltd. ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จาํหน่ายหุน้ทั�งหมดที�ถืออยู่ของ Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. (“GALOC”) 
ที�ถือครองแหล่งนํ� ามนัดิบ Galoc อยู่ร้อยละ 55.8 กบั Tamarind Galoc Pte. Ltd. บริษทัจึงบนัทึกผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนใน BCP Energy International Pte. Ltd. “BCPE” เนื� องจากเงินลงทุนของ BCPE ใน  Nido 
Petroleum Pty. Ltd. มีมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จากผลกระทบของแผนการ
จาํหน่ายหุน้ใน GALOC  
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ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษทัได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นใน GALOC มูลค่าประมาณ 22.7 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 731 ล้านบาท) ทั� งนี� กลุ่มบริษัทได้จาํหน่ายหุ้นใน GALOC แลว้เสร็จเมื�อวนัที�  
14 สิงหาคม 2561 โดยรับรู้กาํไรจากการขายในปี 2561 จาํนวนทั�งสิ�นประมาณ 78 ลา้นบาท 
 
ทั�งนี�  มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
ขอ้สมมติที�สําคญัในการคาํนวณ  ได้แก่ ราคานํ� ามนั ปริมาณนํ� ามนัสํารอง อตัรากาํลงัการผลิต อตัราคิดลด และ
รายจ่ายฝ่ายทุน โดยขอ้สมมติที�สาํคญัดงักล่าวจดัทาํโดยผูบ้ริหาร โดยประมาณการราคานํ�ามนัอา้งอิงจากราคานํ�ามนั
ในตลาดโลก รวมทั�งพิจารณาถึงเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในอดีตของอุตสาหกรรม ปริมาณนํ� ามนัสํารองและอตัรากาํลงั
การผลิตใชข้อ้มูลการผลิตที�อิงจากปริมาณสํารองที�พิสูจน์แลว้  (Proved reserve) และปริมาณนํ� ามนัสํารองที�คาดว่า 
จะพบ (Probable reserve) รวมถึงอุปสงค์และอุปทานของนํ� ามนัในตลาดโลก อตัราคิดลดเป็นอตัราตน้ทุนถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ� าหนักของเงินทุนของกลุ่มบริษทั โดยรายจ่ายฝ่ายทุนใชป้ระมาณการของผูบ้ริหารโครงการและแผนธุรกิจ
ระยะยาว 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ (กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 ดงัต่อไปนี�  
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า  (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย (BCPE)  - - 271 1,293 
สินคา้คงเหลือ 10 24 21 24 21 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 418 69 6 6 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 - 1,465 - - 
อื�น ๆ  (1) (37) - (37) 
รวม  441 1,518 301 1,283 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานที�สาํคญัไดใ้ชห้ลกัการคาํนวณ
โดยเป็นการเปลี�ยนตวัแปรดงักล่าวเพื�อทาํการทดสอบเท่านั�น โดยการประมาณการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานสําหรับ
ราคานํ� ามนัในอนาคตเพิ�มขึ�นอตัราร้อยละ 7.09 จะส่งผลให้กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�บนัทึก
เพิ�มเติมในระหวา่งปี 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   
  (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมทางอ้อม      
ณ วนัที� 1 มกราคม -  
   ตามที�รายงานไวเ้ดิม  14,323 796 - 763 
รายการปรับปรุง 4 (242) - - - 
ณ วนัที� 1 มกราคม - ปรับปรุงใหม่  14,081 796 - 763 
เพิ�มขึ�น  3,618 12,878 - - 
ลดลง  - - - (763) 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  215 569 - - 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  28 (20) - - 

รายไดเ้งินปันผล  - (64) - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน  14 (78) - - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม  17,956 14,081 - - 
      
การร่วมค้า      
ณ วนัที� 1 มกราคม  77 44 73 44 
เพิ�มขึ�น  - 29 - 29 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจาก 
   เงินลงทุนในการร่วมคา้  39 4 - - 
รายไดเ้งินปันผล  (24) - - - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม  92 77 73 73 
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   
  (ล้านบาท) 
รวม      
ณ วนัที� 1 มกราคม - 
   ตามที�รายงานไวเ้ดิม  14,400 840 73 807 
รายการปรับปรุง 4 (242) - - - 
ณ วนัที� 1 มกราคม - ปรับปรุงใหม่  14,158 840 73 807 
เพิ�มขึ�น  3,618 12,907 - 29 
ลดลง  - - - (763) 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  254 573 - - 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  28 (20) - - 

รายไดเ้งินปันผล  (24) (64) - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน  14 (78) - - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม  18,048 14,158 73 73 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี�  
 
  งบการเงนิรวม  
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย การดอ้ยค่า ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
        (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)   
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมทางอ้อม               
บริษทั อุบลไบโอ เอทานอล จาํกดั 
   (มหาชน) 21.28 21.28 2,740 2,740 763 763 808 794 - - 808 794 - 64 
PetroWind Energy Inc. 40.00 40.00 895 895 922 922 1,206 1,185 - - 1,206 1,185 - - 
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 33.33 33.33 28,237 28,237 11,956 11,956 12,295 12,102 - - 12,295 12,102 - - 
OKEA AS 49.33 - 31 - 3,618 - 3,647 - - - 3,647 - - - 
     17,259 13,641 17,956 14,081 - - 17,956 14,081 - 64 
การร่วมค้า               
บริษทั บงกช มารีน เซอร์วิส จาํกดั 30.00 30.00 240 240 72 72 91 76 - - 91 76 24 - 
บริษทั ออมสุข วิสาหกิจ เพื�อสังคม จาํกดั 40.00 40.00 3 3 1 1 1 1 - - 1 1 - - 
     73 73 92 77 - - 92 77 24 - 
รวม     17,332 13,714 18,048 14,158 - - 18,048 14,158 24 64 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมทางออ้มและการร่วมคา้ซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั�นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
การร่วมค้า             
บริษทั บงกช มารีน เซอร์วสิ จาํกดั 30.00 30.00 240 240 72 72 - - 72 72 24 - 
บริษทั ออมสุข วสิาหกิจ เพื�อสังคม จาํกดั 40.00 40.00 3 3 1 1 - - 1 1 - - 
รวม     73 73 - - 73 73 24 - 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั�นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�มีค่าความนิยมในเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม 
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., ซึ� งมีค่าความนิยม
บนัทึกรวมอยู่ เป็นมูลค่าจากการใช ้ซึ� งวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะไดรั้บจากการ
ดาํเนินงานต่อเนื�องของโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนิเซีย 
 
ขอ้สมมติที�สาํคญัที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดถูกจดัทาํขึ�นอา้งอิงจากตามสัญญาสัมปทาน สัญญาซื�อขาย
ไฟฟ้า ประมาณการราคาขายไฟฟ้าและไอนํ� า ประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าและไอนํ� าที�สามารถผลิตไดใ้น
อนาคต โดยอา้งอิงขอ้มูลที�เกิดขึ�นในอดีต ประกอบกบัใชแ้หล่งขอ้มูลภายนอก เช่น อตัราแลกเปลี�ยน อตัราเงินเฟ้อ 
 
สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงันี�  
 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด - โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใตพิ้ภพ 7.2 - 7.6 - 
 
อตัราคิดลดที�ใชเ้ป็นอตัราถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของตน้ทุนทางการเงินหลงัภาษี โดยอตัราคิดลดในส่วนของทุนอา้งอิง
จากอตัราดอกเบี� ยพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกา เป็นตวักาํหนดอตัราผลตอบแทนที�ปราศจากความ
เสี�ยง (Risk Free Rate)  ปรับปรุงดว้ยความเสี�ยงส่วนเพิ�มที�สะทอ้นการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงของการลงทุนในตรา
สารทุนทั�วไปและความเสี�ยงของประเทศที�ลงทุน โดยอา้งอิงตามหลกัการพื�นฐานของทฤษฏีแบบจาํลอง Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) 
 
ประมาณการรายได้ 
 
ประมาณการรายไดร้วมทั�งหมดสําหรับสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าไดถู้กกาํหนดขึ�นตามขอ้กาํหนดในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 
สัญญาสัมปทานที�ได้รับ และประกาศที� เกี�ยวขอ้ง ขอ้สมมติประกอบดว้ย อตัราค่าไฟฟ้าและอตัราค่าไอนํ� าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ปริมาณการผลิต ปริมาณการรับซื�อตามสัญญาซื�อขายไฟ อตัราแลกเปลี�ยน อตัราเงินเฟ้อ
และปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การทดสอบการดอ้ยค่าไดถู้กจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั โดยประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหนึ� ง
โดยอาศยัขอ้มูลจากขอ้มูลในอดีต แหล่งภายนอก ปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งประกอบกบัประมาณการของผูบ้ริหาร
โครงการและแผนธุรกิจระยะยาว ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดท้ดสอบความอ่อนไหวของขอ้มูลโดยเป็นการเปลี�ยน
อตัราคิดลดเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 - 0.6 ไม่พบว่ามีการดอ้ยค่าเกิดขึ�นสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม Star Energy Group 
Holdings Pte. Ltd.   
 
ตารางต่อไปนี�สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�มีสาระสาํคญัที�แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุง
ดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี และสรุปการกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่านี�  
 

 
(*) กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั OKEA AS สําหรับปี 2561 และ Star Energy Group 
Holding Pte. Ltd. สาํหรับปี 2560 คาํนวณจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมตั�งแต่วนัที�เขา้ซื�อกิจการจนถึงวนัสิ�นงวด 

 
OKEA AS 

Star Energy Group  
Holdings Pte. Ltd. 

 2561 2561 2560 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
งบกาํไรขาดทุน    
รายได ้ 1,303 16,939 13,978 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (599) 3,633 3,143 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - 484 (110) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (599) 4,117 3,033 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตาม 
   ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั (*) (3) 192 313 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ไม่มีสาระสาํคัญ 
 
ตารางต่อไปนี�สรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�ไม่มีสาระสาํคญั
จากจาํนวนเงินที�รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 
 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�ไม่มีสาระสาํคญั 2,106 2,056 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�อยูใ่นงบการเงินรวม   

- กาํไรสาํหรับปี 93 407 
- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - 
- กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 93 407 

 

 OKEA AS 
Star Energy Group  
Holdings Pte. Ltd. 

 2561 2561 2560 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม    
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพยห์มุนเวียน 6,242 10,960 9,784 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 33,795 110,385 95,796 
หนี� สินหมุนเวียน (4,756) (6,421) (7,121) 
หนี� สินไม่หมุนเวียน (29,534) (78,840) (76,993) 
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 5,747 36,084 21,466 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนที�เป็นของกลุ่มบริษทั 2,681 7,922 7,729 
ค่าความนิยม 966 4,373 4,373 
มูลค่าตามบัญชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 3,647 12,295 12,102 
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัที� 1 มกราคม 343 359 899 915 
โอนไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (216) (16) (216) (16) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 127 343 683 899 
     
ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วนัที� 1 มกราคม  - - - - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม - - - - 
     
มลูค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม 343 359 899 915 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 127 343 683 899 
     
มูลค่ายุตธิรรม 346 758 984 1,395 
 
ในระหว่างปี 2560 และ 2561 บริษทัไดโ้อนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนบางส่วนไปเป็นที�ดินเนื�องจากบริษทัได้
เริ�มพฒันาที�ดินดงักล่าวบางส่วนเพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด 
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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14 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ที�ดิน อาคาร 

เครื�องจกัร 
อุปกรณ์หอกลั�น
และคลงันํ�ามนั 

อุปกรณ์ 
ผลิตไฟฟ้า 

สินทรัพยเ์พื�อ 
การสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

อุปกรณ์จาํหน่าย
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

แพลตินั�ม 
แคตตาลีส ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
อื�น ๆ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 2,260 3,015 42,209 11,576 8,456 6,258 239 334 28 5,096 79,471 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 77 347 1,558 - - 26 - 7 - 62 2,077 
เพิ�มขึ�น 48 17 56 6 - 115 - 7 - 5,125 5,374 
โอน 936 216 3,834 1,364 - 1,459 - 60 - (7,856) 13 
จาํหน่าย (64) (5) (21) (18) - (176) - (14) - (3) (301) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน (21) (12) - (171) (743) (1) - - - (59) (1,007) 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วันที� 1 มกราคม 2561 3,236 3,578 47,636 12,757 7,713 7,681 239 394 28 2,365 85,627 
เพิ�มขึ�น  489 10   96 1 1 50 - 35 - 7,459 8,141 
โอน 216 227 2,515  647 (42) 1,058 - 1 - (4,493) 129 
จาํหน่าย -  (56) (1,036) (2,097) (7,587) (360) - (37) - - (11,173) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน 4 - - 31 (85) - - - - 8  (42) 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 3,945  3,759  49,211 11,339  - 8,429 239  393  28  5,339  82,682 
            
            
            
            
            
            

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
 

ที�ดิน อาคาร 

เครื�องจกัร 
อุปกรณ์หอกลั�น
และคลงันํ�ามนั 

อุปกรณ์ 
ผลิตไฟฟ้า 

สินทรัพยเ์พื�อ 
การสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

อุปกรณ์จาํหน่าย
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

แพลตินั�ม 
แคตตาลีส ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
อื�น ๆ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (ล้านบาท) 
ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า           
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 (12) (851) (20,471) (1,053) (6,497) (3,918) - (204) (3) - (33,009) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - (47) (518) - - (17) - (3) - - (585) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (154) (2,910) (572) (591) (515) - (38) (1) - (4,781) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (หมายเหตุ 11) - - (6) - (63) - - - - - (69) 
จาํหน่าย - 1 12 1 - 167 - 14 - - 195 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน - 7 - 11 653 - - - - - 671 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วันที� 1 มกราคม 2561 (12) (1,044) (23,893) (1,613) (6,498) (4,283) - (231) (4) - (37,578) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (174) (2,972) (566) (133) (567) - (44) (1) - (4,457) 
ขาดทุน (กลบัรายการ) ขาดทุนจาก 
   การดอ้ยค่า (หมายเหตุ 11) 6  - (13)  - (412) 1 - - - - (418) 
โอน - - (2) - - 3 - - - - 1 
จาํหน่าย - 18 1,011 200 6,963 340 - 37  - - 8,569  
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน -  - - (2) 80 - - - - - 78  
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 (6) (1,200) (25,869) (1,981) - (4,506) - (238) (5) - (33,805) 
            
            
            
            
            
            

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
 

81 

 งบการเงินรวม 
 

ที�ดิน อาคาร 

เครื�องจกัร 
อุปกรณ์หอกลั�น
และคลงันํ�ามนั 

อุปกรณ์ 
ผลิตไฟฟ้า 

สินทรัพยเ์พื�อ 
การสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

อุปกรณ์จาํหน่าย
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

แพลตินั�ม 
แคตตาลีส ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
อื�น ๆ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที� 1 มกราคม 2560 2,248 2,164 21,738 10,523 1,959 2,340 239 130 25 5,096 46,462 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วันที� 1 มกราคม 2561 3,224 2,534 23,743 11,144 1,215 3,398 239 163 24 2,365 48,049 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 3,939 2,559 23,342 9,358  -     3,923  239   155   23   5,339  48,877  

 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยบางแห่งไดท้าํสัญญาจาํนองที�ดิน อาคาร และเครื�องจกัรกบัสถาบนัการเงินเพื�อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดร้ับจากสถาบนัการเงินเหล่านั�น 
มูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน 13,478 ลา้นบาท (2560: 15,627 ล้านบาท) 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนสินทรัพยจ์าํนวน 76 ลา้นบาท (2560: 128 ล้านบาท) มี
อตัราดอกเบี�ยที�รับรู้ ร้อยละ 1.85 - 4.55 (2560: ร้อยละ 1.45 - 5.01) (ดูหมายเหต ุ33) 
 
ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดค้ิดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 8,368 
ลา้นบาท (2560: 7,401 ล้านบาท) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
 

82 

การจาํหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื�นฐาน 
 
เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ Nikaho PV Godo Kaisha และ Nagi PV Godo 
Kaisha ไดจ้าํหน่ายสินทรัพยป์ระเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น จาํนวน 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการ Nikaho และ โครงการ Nagi ตามลาํดบั ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 27.6 เมกะวตัต ์ให้แก่กองทุนรวม
โครงสร้างพื�นฐานในประเทศญี�ปุ่น Bangchak Solar yield-co Godo Kaisha โดยไดรั้บเงินจากการขายทั�งสิ�น 10,388 
ลา้นเยน (เทียบเท่าจาํนวนเงิน 3,046 ลา้นบาท) ทั�งนี�  กองทุนดงักล่าวไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ทั�งในการร่วม
ลงทุนหรือร่วมบริหารกองทุนแต่อย่างใด กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจาการขายสินทรัพยป์ระเภทโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นดงักล่าวเป็นรายไดอื้�น ในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 2,710 ลา้นเยน (เทียบเท่า
จาํนวน 793 ลา้นบาท) และไดบ้นัทึกภาษีที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 
 
จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษัท ได้ลงนาม Sponsor 
Support Letter แก่กองทุนจดัตั�งใหม่ เพื�อให้การยินยอมตามขอ้ผูกพนัในสัญญาซื�อขายสินทรัพยแ์ก่ Nikaho PV 
Godo Kaisha และ Nagi PV Godo Kaisha โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว ยินยอมตามขอ้ผกูพนัในสญัญาซื�อขายสินทรัพยว์่า
ดว้ยเรื�อง Representation & Warranties ซึ� งเป็นการรับรองการปฏิบติัหนา้ที�ตามสญัญาที�ตอ้งทาํใหส้มบูรณ์ โดยจาํกดั
วงเงินการชดเชยไวไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าการขายสินทรัพย ์หรือคิดเป็นประมาณ 1,725 ลา้นเยน (เทียบเท่า
จาํนวน 505 ลา้นบาท) และจาํกดัระยะเวลาการผูกพนัไม่เกิน 12 เดือน นบัจากวนัที�สัญญาซื�อขายมีผลบงัคบัใช ้ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวประเมินแลว้วา่ ยงัไม่มีการผิดเงื�อนไขแต่อยา่งใด 
 
บริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัทั�ง 2 แห่งไดน้าํเงินส่วนหนึ�งที�ไดรั้บจากการขาย ชาํระคืนหนี�จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศญี�ปุ่น จาํนวนรวม 6,932 ลา้นเยน (เทียบเท่าจาํนวน 2,028 ลา้นบาท) 
 
นอกจากนี�  BCPG Engineering ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา Operation & Maintenance 
กับกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานดังกล่าว โดย BCPG Engineering เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการซ่อมบํารุง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั�ง 2 แห่ง สญัญามีระยะเวลา 5 ปี ค่าบริการเป็นไปตามที�กาํหนดในสญัญา  
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที�ดิน อาคาร 

เครื�องจกัร 
อุปกรณ์หอ
กลั�นและคลงั

นํ�ามนั 
อุปกรณ์ 
ผลิตไฟฟ้า 

อุปกรณ์
จาํหน่าย 

และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

แพลตินั�ม 
แคตตาลีส ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
อื�น ๆ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน           
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 777 740 39,646 - 5,910 239 285 28 3,335 50,960 
เพิ�มขึ�น - - 30 - - - - - 4,279 4,309 
โอน 951 4 3,795 - 1,416 - 59 - (6,245) (20) 
จาํหน่าย - - (9) - (172) - (6) - - (187) 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วันที� 1 มกราคม 2561 1,728 744 43,462 - 7,154 239 338 28 1,369 55,062 
เพิ�มขึ�น 384 - 49 - - - 29 - 5,271 5,733 
โอน 216 29 2,255 72 1,006 - - - (3,402) 176 
จาํหน่าย - (16) (1,032) - (352) - (36) - - (1,436) 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 2,328 757 44,734 72 7,808 239 331 28 3,238 59,535 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที�ดิน อาคาร 

เครื�องจกัร 
อุปกรณ์หอ
กลั�นและคลงั

นํ�ามนั 
อุปกรณ์ 
ผลิตไฟฟ้า 

อุปกรณ์
จาํหน่าย 

และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

แพลตินั�ม 
แคตตาลีส ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
อื�น ๆ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (ล้านบาท) 
ค่าเสื�อมราคาแลขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 (12) (531) (20,137) - (3,739) - (181) (3) - (24,603) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (30) (2,718) - (444) - (30) (1) - (3,223) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - - (6) - - - - - - (6) 
จาํหน่าย - - 6 - 165 - 6 - - 177 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วันที� 1 มกราคม 2561 (12) (561) (22,855) - (4,018) - (205) (4) - (27,655) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - (26) (2,702) (3) (488) - (35) (1) - (3,255) 
(ขาดทุน) กลบัรายการขาดทุน 
   จากการดอ้ยค่า 6 - (13) - 1 - - - - (6) 
จาํหน่าย - 10 1,010 - 332 - 36 - - 1,388 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 (6) (577) (24,560) (3) (4,173) - (204) (5) - (29,528) 
           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วันที� 1 มกราคม 2560 765 209 19,509 - 2,171 239 104 25 3,335 26,357 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วันที� 1 มกราคม 2561 1,716 183 20,607 - 3,136 239 133 24 1,369 27,407 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 2,322 180 20,174 69 3,635 239 127 23 3,238 30,007 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ตน้ทุนการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนสินทรัพยจ์าํนวน 75 ลา้น
บาท (2560: 125 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบี�ยที�รับรู้ ร้อยละ 4.12 - 4.55 (2560: ร้อยละ 3.96 - 5.01) (ดูหมายเหต ุ33) 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 8,135 ลา้นบาท (2560: 7,181 ล้านบาท) 

  
15 ค่าความนิยม 

 
 งบการเงินรวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 (ไดม้าจากการรวมธุรกิจ) 1,602 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  และ 1 มกราคม 2561 1,602 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 1,602 
  
ขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  และ 1 มกราคม 2561 - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 - 
  
มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  และ 1 มกราคม 2561 1,602 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 1,602 
 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�มค่ีาความนิยม 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนค่าของความนิยมที�เกิดจากการรวมธุรกิจของกลุ่มบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) ไดถู้ก
จดัทาํขึ�นโดยวิธีมูลค่าจากการใช้ซึ� งเป็นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตสําหรับ 5 ปีขา้งหน้า ขอ้
สมมติที�สาํคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ประกอบดว้ยอตัราคิดลดซึ� งเป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษี
เงินไดที้�อา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ยพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ� งออกโดยรัฐบาลในตลาดที�เกี�ยวเนื�องกนัและมีกระเงิน
สดที�เป็นสกลุเงินเดียวกนั ปรับปรุงดว้ยความเสี�ยงส่วนเพิ�มที�สะทอ้นการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงของการลงทุนในตรา
สารทุนทั�วไป 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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อตัราคิดลดของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ� งบริษทัดาํเนินงานอยู ่มีค่าเฉลี�ยอยูร่ะหว่างร้อยละ 5 ถึง 10 ซึ�งอตัราคิด
ลดของบริษทัที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนอยูใ่นค่าเฉลี�ยของกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าไดถู้กจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัและไม่พบวา่มีการดอ้ยค่าเกิดขึ�นสาํหรับค่าความนิยม 
 
หากขอ้สมมติฐานในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเปลี�ยนไป โดยอตัราคิดลดเพิ�มขึ�นร้อยละ � ต่อปีกจ็ะ
ยงัคงไม่มีค่าเผื�อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

16 สิทธิการเช่า 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัที� 1 มกราคม 4,038 3,485 
เพิ�มขึ�น 805 564 
จาํหน่าย (659) (11) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 4,184 4,038 
   
ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัที� 1 มกราคม  (1,727) (1,546) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (215) (186) 
จาํหน่าย 659 5 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม (1,283) (1,727) 
   
มลูค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที� 1 มกราคม 2,311 1,939 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2,901 2,311 
 
เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2547 กรมธนารักษ ์ไดอ้นุญาตให้บริษทัผ่อนชาํระค่าธรรมเนียมจาํนวนเงิน 552 ลา้นบาท 
ในการต่ออายุสัญญาเช่าที�ราชพสัดุซึ� งเป็นที�ตั�งโรงกลั�นของบริษทั ตามหนงัสือขอขยายระยะเวลาเช่าซึ� งสัญญาเช่า
เดิมจะครบกาํหนดใน วนัที� 1 เมษายน 2558 ออกไปอีก 18 ปี เป็นสญัญาเช่าใหม่ซึ�งจะครบกาํหนดสญัญาเช่าในวนัที� 
31 มีนาคม 2576 บริษทัจึงไดข้ยายระยะเวลาการตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าเดิมออกไปเป็นสิ�นสุด 31 มีนาคม 2576 
ตามระยะสญัญาใหม่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มียอดหนี� สินจากสิทธิการเช่าระยะยาวดงักล่าว 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงินรวม 
 ลิขสิทธิ� การใชแ้ละ

ตน้ทุนพฒันา 
โปรแกรมสาํเร็จรูป 

ค่าใชจ้่ายในการ
สาํรวจและประเมินค่า 

แหล่งทรัพยากร 
สิทธิในการเชื�อมโยง
ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า สญัญาซื�อขายไฟฟ้า รวม 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 945 3,339 122 1,728 6,134 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 28 - - - 28 
เพิ�มขึ�น 215 404 15 - 634 
จาํหน่าย (1) - (18) (19) (38) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน (12) (308) (5) (102) (427) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วนัที� 1 มกราคม 2561 1,175 3,435 114 1,607 6,331 
เพิ�มขึ�น 294 8 2 - 304 
โอน (5) - 6 - 1 
จาํหน่าย (1) - (43) (190) (234) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน 3 (25) 1 17 (4) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 1,466 3,418 80 1,434 6,398 
      
      
      
      

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 งบการเงินรวม 
 ลิขสิทธิ� การใชแ้ละ

ตน้ทุนพฒันา 
โปรแกรมสาํเร็จรูป 

ค่าใชจ้่ายในการ
สาํรวจและประเมินค่า 

แหล่งทรัพยากร 
สิทธิในการเชื�อมโยง
ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า สญัญาซื�อขายไฟฟ้า รวม 

 (ล้านบาท) 
ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 (345) (751) (4) (21) (1,121) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ (1) - - - (1) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (100) - (4) (30) (134) 
จาํหน่าย 1 - - - 1 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหต ุ11) - (1,465) - - (1,465) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน - 119 - 2 121 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 (445) (2,097) (8) (49) (2,599) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (140) - (4) (29) (173) 
จาํหน่าย 1 - 4 15 20 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน - 14 - (2) 12 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 (584) (2,083) (8) (65) (2,740) 
      
มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 600 2,588 118 1,707 5,013 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
   วนัที� 1 มกราคม 2561 730 1,338 106 1,558 3,732 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 882 1,335 72 1,369 3,658 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ลิขสิทธิ� การใชแ้ละ 

ตน้ทุนพฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูป 
 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัที� 1 มกราคม 789 663 
เพิ�มขึ�น 181 126 
จาํหน่าย (1) - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 969 789 
   
ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัที� 1 มกราคม  (413) (333) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (106) (80) 
จาํหน่าย 1 - 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม (518) (413) 
   
มลูค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที� 1 มกราคม 376 330 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 451 376 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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18 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�   
 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย ์ หนี� สิน 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
รวม 1,063 1,227 (703) (817) 
การหกักลบรายการของภาษี (236) (227) 236 227 
สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 827 1,000 (467) (590) 
     
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย ์ หนี� สิน 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
รวม 1,017 937 (225) (37) 
การหกักลบรายการของภาษี (225) (37) 225 37 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 792 900 - - 
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีมีดงันี�  
 

 งบการเงนิรวม 
 

ณ วนัที� 
1 มกราคม 2561 

บกัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น สุทธิจากการ 
จาํหน่ายสินทรัพยแ์ละ

เงินลงทุน 
ผลต่างจากอตัรา
แลกเปลี�ยน 

ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2561  

กาํไรหรือขาดทุน 
(หมายเหต ุ34) 

กาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื�น 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 426 58 - - - 484 
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 282 (9) - (181) (2) 90 
ประมาณการหนี� สินสาํหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 382 26 - - - 408 
ยอดขาดทุนยกไป 94 (4) - (63) - 27 
อื�น ๆ 43 11 - - - 54 
รวม 1,227 82 - (244) (2) 1,063 
หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (304) (87) - 163 (5) (233) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (418) 6 - 52 1 (359) 
สิทธิการเช่า (1) - - - - (1) 
ประมาณการหนี� สินสาํหรับตน้ทุน 
   ในการรื�อถอน (77) - - 76 1 - 
อื�น ๆ (17) (110) - 17 - (110) 
รวม (817) (191) - 308 (3) (703) 
       
สุทธิ 410 (109) - 64 (5) 360 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิรวม 
 

ณ วนัที� 
1 มกราคม 2560 

บกัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
ไดม้าจาก 

การซื�อธุรกิจ 
ผลต่างจากอตัรา
แลกเปลี�ยน 

ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2560  

กาํไรหรือขาดทุน 
(หมายเหต ุ34) 

กาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื�น 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 171 254 - 1 - 426 
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 279 20 - - (17) 282 
ประมาณการหนี� สินสาํหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 347 20 14 1 - 382 
ยอดขาดทุนยกไป 29 67 - - (2) 94 
อื�น ๆ 34 9 - - - 43 
รวม 860 370 14 2 (19) 1,227 
หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (351) 93 - (63) 17 (304) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (451) 7 - (5) 31 (418) 
สิทธิการเช่า (1) - - - - (1) 
ประมาณการหนี� สินสาํหรับตน้ทุน 
   ในการรื�อถอน (95) 10 - - 8 (77) 
อื�น ๆ (16) (1) - - - (17) 
รวม (914) 109 - (68) 56 (817) 
       
สุทธิ (54) 479 14 (66) 37 410 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัที� 

1 มกราคม 
2561 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ34) 
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 425 59 - 484 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 95 (10) - 85 
ประมาณการหนี� สินสาํหรับ 
   ผลประโยชนพ์นกังาน 374 23 - 397 
อื�น ๆ 43 8 - 51 
รวม 937 80 - 1,017 
     
หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (36) (92) - (128) 
สินคา้คงเหลือ - (96) - (96) 
สิทธิการเช่า (1) - - (1) 
รวม (37) (188) - (225) 
     
สุทธิ 900 (108) - 792 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      251

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
 

94 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัที� 

1 มกราคม 
2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ34) 
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 171 254 - 425 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 82 13 - 95 
ประมาณการหนี� สินสาํหรับ 
   ผลประโยชนพ์นกังาน 342 17 15 374 
อื�น ๆ 33 10 - 43 
รวม 628 294 15 937 
     
หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (117) 81 - (36) 
สิทธิการเช่า (1) - - (1) 
รวม (118) 81 - (37) 
     
สุทธิ 510 375 15 900 
 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
เงินฝากประจาํเพื�อสวสัดิการ 406 514 406 514 
เงินลงทุนในสถานีบริการนํ�ามนั 252 201 252 201 
เงินคํ�าประกนั 611 892 538 459 
อื�น ๆ 449 428 566 395 
รวม 1,718 2,035 1,762 1,569 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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20 หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ส่วนที�หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนที�มีหลกัประกนั 280 366 - - 
   ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 4,724 3,680 3,258 3,280 
 5,004 4,046 3,258 3,280 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  
   ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

    

   ส่วนที�มีหลกัประกนั 1,666 1,693 - - 
   ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 550 525 350 325 
    2,216 2,218 350 325 
หุน้กู ้     
   ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 4,000 - 4,000 - 
 4,000 - 4,000 - 
รวมส่วนที�หมุนเวยีน 11,220 6,264 7,608 3,605 
     
ส่วนที�ไม่หมนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนที�มีหลกัประกนั 15,538 17,373 - - 
   ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 2,726 3,276 2,726 3,076 
 18,264 20,649 2,726 3,076 
หุน้กู ้     
   ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 20,980 13,990 20,980 13,990 
 20,980 13,990 20,980 13,990 
รวมส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 39,244 34,639 23,706 17,066 
     
รวม 50,464 40,903 31,314 20,671 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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กลุ่มบริษทัมีรายละเอียดของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี�  
 

 วงเงิน อตัราดอกเบี�ย  
สกลุเงิน (ล้าน) (ร้อยละต่อปี) ระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ 

เงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน  
บริษัท  
เหรียญสหรัฐฯ 100 อตัราดอกเบี�ยคงที� เดือนธนัวาคม 2562 
บริษัทย่อยทางอ้อม  

บาท 500 อตัราดอกเบี�ยคงที� ชาํระคืนเงินตามสญัญาที�ตกลงกนั 
บาท 300 อตัราดอกเบี�ยคงที� ชาํระคืนเงินตามสญัญาที�ตกลงกนั 
บาท 400 อตัราดอกเบี�ยคงที� ชาํระคืนเงินตามสญัญาที�ตกลงกนั 
บาท 300 อตัราดอกเบี�ยคงที� ชาํระคืนเงินตามสญัญาที�ตกลงกนั 
บาท 200 อตัราดอกเบี�ยคงที� ชาํระคืนเงินตามสญัญาที�ตกลงกนั 

    
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
บริษัท  

บาท 4,200 อตัราดอกเบี�ยคงที�  ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนมีนาคม 2556 รวม 26 งวด 
บาท 3,500 THBFIX 6 เดือนบวก

อตัราส่วนเพิ�ม 
ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2554 รวม 23 งวด 

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม  
บาท 2,049 อตัราดอกเบี�ยคงที�

ระยะเวลา 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกสามเดือนตั�งแต่เดือนมกราคม 2560 รวม 24 งวด 

บาท 400 THBFIX 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2560 รวม 13 งวด 

บาท 170 THBFIX 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2561 รวม 11 งวด 

บาท 1,000 อตัราดอกเบี�ยคงที� ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนเมษายน 2558 รวม 10 งวด 
บาท 450 THBFIX 6 เดือนบวก

อตัราส่วนเพิ�ม 
ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2559 รวม 17 งวด 

บาท 270 THBFIX 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2559 รวม 17 งวด 

บาท 750 FDR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2559 รวม 29 งวด 

    



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

254     รายงานประจำาปี 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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 วงเงิน อตัราดอกเบี�ย  
สกลุเงิน (ล้าน) (ร้อยละต่อปี) ระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ 

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)  
บาท 1,050 THBFIX 6 เดือนบวก

อตัราส่วนเพิ�ม 
ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2560 รวม 15 งวด 

บาท 630 THBFIX 6 เดือนบวก 
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2560 รวม 15 งวด 

บาท 1,750 FDR 6 เดือนบวก 
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2560 รวม 27 งวด 

บาท 2,400 THBFIX 6 เดือนบวก 
อตัราส่วนเพิ�ม 

ในปีที� 6 นบัจากวนัลงนามสญัญา (ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน) 

บาท 2,740 THBFIX 6 เดือนบวก 
อตัราส่วนเพิ�ม 

ในปีที� 6 นบัจากวนัลงนามสญัญา (ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน) 

เยนญี�ปุ่น 4,200 JPYTIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2559 รวม 17 งวด 

เยนญี�ปุ่น 570 JPYTIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2559 รวม 17 งวด 

เยนญี�ปุ่น 9,800 JPYTIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2560 รวม 15 งวด 

เยนญี�ปุ่น 1,330 JPYTIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2560 รวม 15 งวด 

เยนญี�ปุ่น 7,896 JPYTIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ในปีที� 6 นบัจากวนัลงนามสญัญา (ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน)

เยนญี�ปุ่น 1,128 JPYTIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ในปีที� 6 นบัจากวนัลงนามสญัญา (ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน)

เหรียญสหรัฐฯ 10 USDLIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ในปีที� 6 นบัจากวนัลงนามสญัญา (ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน)

เหรียญสหรัฐฯ 40 USDLIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ในปีที� 6 นบัจากวนัลงนามสญัญา (ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน)

เหรียญสหรัฐฯ 20 USDLIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ�ม 

ในปีที� 6 นบัจากวนัลงนามสญัญา (ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน)

บาท 754 THBFIX 6 เดือนบวก 
อตัราส่วนเพิ�ม 

ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2556 รวม 20 งวด 

บาท 754 อตัราดอกเบี�ยคงที�ทุก 6 ปี ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2556 รวม 34 งวด 
เหรียญสหรัฐฯ 12 อตัราดอกเบี�ยคงที� ทุกหกเดือนตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2556 รวม 34 งวด 
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 วงเงิน อตัราดอกเบี�ย  
สกลุเงิน (ล้าน) (ร้อยละต่อปี) ระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ 

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)  
เยนญี�ปุ่น 254 อตัราดอกเบี�ยคงที� ทุกไตรมาสตั�งแต่เดือนเมษายน 2558 รวม 68 งวด 
เยนญี�ปุ่น 355 อตัราดอกเบี�ยคงที� ทุกไตรมาสตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 รวม 68 งวด 
เยนญี�ปุ่น 349 อตัราดอกเบี�ยคงที� ทุกไตรมาสตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 รวม 68 งวด 
เยนญี�ปุ่น 2,578 อตัราดอกเบี�ยคงที� ทุกไตรมาสตั�งแต่เดือนมีนาคม 2559 รวม 68 งวด 

 
สญัญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดร้ะบุเงื�อนไขบางประการเกี�ยวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน เช่น การดาํรงอตัราส่วน
ของหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนในการชาํระหนี�  และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และการโอนสิทธิ
สัญญาต่าง ๆ นอกจากนี� เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มคํ� าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน ระบบสาธารณูปโภค เครื�องจกัร และหุน้ประมาณร้อยละ 33.33 ของจาํนวนหุน้สามญัที�ออกและ
ชาํระแลว้ทั�งหมดของ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื�อซึ� งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 15,229 ลา้น
บาท และ 11,895 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 13,729 ล้านบาท และ 10,495 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
หุ้นกู้ 
 
รายละเอียดหุน้กูข้องบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
หุน้กู ้ 25,000 14,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย (20) (10) 
 24,980 13,990 
หัก ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (4,000) - 
รวม 20,980 13,990 
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บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ยกเวน้หุน้กูชุ้ดที� 8 
ถึง 11 ที�มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู)้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และมีกาํหนดจ่าย
ชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดือน ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
ชุดที� 2561 2560 อตัราดอกเบี�ย    อายหุุน้กู ้ วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ปี)  
1 2,000 2,000 4.92 7 30 เมษายน 2562 
2 1,000 1,000 5.35 10 30 เมษายน 2565 
3 2,000 2,000 4.35 5 11 เมษายน 2562 
4 2,500 2,500 4.81 7 11 เมษายน 2564 
5 3,500 3,500 5.18 10 11 เมษายน 2567 
6 2,000 2,000 4.72 12 3 มีนาคม 2570 
7 1,000 1,000 5.05 15 3 มีนาคม 2573 
8 3,000 - 2.13 2 10 สิงหาคม 2563 
9 400 - 2.96 5 10 สิงหาคม 2566 

10 600 - 3.42 7 10 สิงหาคม 2568 
11 7,000 - 4.04 10 20 ธนัวาคม 2571 

 25,000 14,000    
 
ภายใตข้อ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กู ้บริษทัในฐานะผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขตามที�ระบุไว ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
 
หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ไดด้งันี�  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 11,220 6,264 7,608 3,605 
ครบกาํหนดจากหลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 21,924 16,759 9,020 9,347 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 17,320 17,880 14,686 7,719 
รวม 50,464 40,903 31,314 20,671 
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หนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยส่วนที�มีหลกัประกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซึ� งเป็นสินทรัพย ์
ดงันี�  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,478 15,600 - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,295 12,102 - - 
เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้ 52 36 - - 
รวม 25,825 27,738 - - 
 

21 เจ้าหนี�การค้า 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ล้านบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 110 129 939 775 
กิจการอื�น ๆ  6,570 9,887 5,005 7,459 
รวม  6,680 10,016 5,944 8,234 
 

22 เจ้าหนี�อื�น 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ล้านบาท) 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 5 56 56 65 69 
กจิการอื�น      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  946 851 654 588 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย  296 323 273 294 
เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง  97 32 - - 
หนี� สินจากสญัญาประกนัความเสี�ยง  50 9 47 9 
เจา้หนี� อื�น  1,712 1,747 1,320 1,104 
รวม  3,157 3,018 2,359 2,064 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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23 ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน     
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,008 1,908 1,942 1,830 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 46 41 42 37 
รวม 2,054 1,949 1,984 1,867 
     
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม     
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 182 185 154 159 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 7 7 5 5 
รวม 189 192 159 164 
     
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในระหวา่งปี (19) 71 - 73 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ 422 441 450 450 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เสี�ยงของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน)  
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 1,949 1,769 1,867 1,709 
     
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและ 
   ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 189 192 159 164 
 189 192 159 164 
     
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (19) 71 - 73 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง 
   ในอตัราแลกเปลี�ยน (4) (3) - - 
 (23) 68 - 73 
     
อื�น ๆ     
ผลประโยชนจ่์าย (48) (84) (42) (79) 
ไดม้าจากการซื�อ (จาํหน่าย) ธุรกิจ (13) 4 - - 
 (61) (80) (42) (79) 
     
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2,054 1,949 1,984 1,867 
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กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ�นจาก 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (11) 16 - 20 
ขอ้สมมติทางการเงิน - 118 - 115 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (8) (63) - (62) 
รวม (19) 71 - 73 
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ�าหนกั) ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  0.32 - 3.95 0.32 - 3.95 2.57 2.57 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  2 - 6 3 - 6 6 6 
อตัราการออกจากงาน 0 - 64 0 - 62 1 - 8 1 - 8 
 
ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็น 10 - 29 ปี 
(2560: 6 - 31 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�น ๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561     
อตัราคิดลด (206) 239 (199) 232 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต 243 (213) 236 (206) 
อตัราการออกจากงาน (90) 102 (83) 96 
     
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560     
อตัราคิดลด (205) 238 (196) 229 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต 223 (196) 213 (187) 
อตัราการออกจากงาน (89) 101 (81) 94 
 
แมว้่าการวิเคราะห์นี� ไม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 
เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพิ้จารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งที�ถูกเลิกจา้งเพิ�มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่
พนกังานในงวดที�ร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการ
ดงักล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในงวดที�มีการแกไ้ขและ
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ�มขึ�นโดยประมาณจาํนวน 139 ลา้นบาท 
และ 131 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 
  2561 2560 
 มูลค่าหุน้ต่อหุน้ จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัที� 1 มกราคม      
   หุน้สามญั 1 1,377 1,377 1,377 1,377 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม      
   หุ้นสามญั 1 1,377 1,377 1,377 1,377 
      
หุ้นที�ออกและชําระแล้ว      
ณ วนัที� 1 มกราคม      
   หุน้สามญั 1 1,377 1,377 1,377 1,377 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม      
   หุ้นสามญั 1 1,377 1,377 1,377 1,377 
 

25 ส่วนเกนิทุนและสํารอง 
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี�ตั�งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
นี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ส่วนเกนิทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 
 
วนัที� 6 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย  ์โดยลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของ
บริษทั จากทุนจดทะเบียน 1,032,761,220 บาท เป็น 843,143,461 บาท และทุนชาํระแลว้จาก 753,040,940 บาท เป็น 
563,423,181 บาท โดยลดหุน้จาํนวน 189,617,759 หุน้ ที�บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั ถืออยู่ ทั�งนี� เพื�อใหจ้าํนวนหุน้ของ
บริษทั ที�บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั ถืออยู่ สอดคลอ้งกบัจาํนวน “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที�เกิดจากหุ้นสามญั
ของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)” ที�ออกและเสนอขายโดยบริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั ซึ� งบริษทั สยาม 
ดีอาร์ จาํกดั ไดย้ินยอมใหบ้ริษทัลดทุนโดยการลดหุน้จาํนวนดงักล่าว โดยไม่รับเงินคืนทุน บริษทัไดโ้อนผลจากการ
ลดทุนดงักล่าวไปยงับญัชีส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
 
ส่วนเกนิทุนอื�น 
 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษทัย่อย 
 
การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผลกระทบจากการปรับ
ลดสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัย่อย และผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทั
ยอ่ยโดยที�ไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจในการควบคุม 
 
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิ 
 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจเกิดจากการเพิ�มมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าโดยวดัค่าและบันทึกด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ  
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั�งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนี� สินจากการป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 
 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื�อขาย 
 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

26 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 6 ส่วนงานที�รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ� งเป็นหน่วยงานธุรกิจที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจที�สาํคญันี�ผลิตสินคา้และใหบ้ริการที�แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื�องจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดที�แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของกลุ่ม
บริษทั โดยสรุปมีดงันี�  
 
ส่วนงาน 1 โรงกลั�นและการค้านํ�ามนั 
ส่วนงาน 2 การตลาด 
ส่วนงาน � พลงังานไฟฟ้า 
ส่วนงาน � ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ส่วนงาน � ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่วนงาน 6 อื�น ๆ 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี�  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช ้กาํไรก่อน
ภาษี ตน้ทุนทางการเงิน ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน และขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สินทรัพย ์(“กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน”) ซึ�งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทาน
โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชื�อว่าการใช้กาํไร (ขาดทุน) จากการ
ดาํเนินงานตามส่วนงาน ในการวดัผลการดาํเนินงานนั�นเป็นขอ้มูลที�เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของ
ส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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 2561 
 โรงกลั�นและ

การคา้นํ�ามนั การตลาด พลงังานไฟฟ้า 
ผลิตภณัฑ์
ชีวภาพ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ อื�น ๆ 

รายการตดับญัชี
ระหวา่งกนั รวม 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 43,411 140,524 3,320 3,807 963 - - 192,025 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 131,404 9 - 5,981 - - (137,394) - 
รายได้รวม 174,815 140,533 3,320 9,788 963 - (137,394) 192,025 
         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 3,928 2,177 3,569 692 117 (268) (14) 10,201 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย        (4,902) 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน        415 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์        (441) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (1,545) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (493) 
กาํไรสําหรับปี        3,235 
         
ดอกเบี�ยรับ 26 26 8 2 8 - (15) 55 
ตน้ทุนทางการเงิน (633) (197) (521) (103) (52) (64) 25 (1,545) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (2,767) (922) (693) (349) (141) (30) - (4,902) 
         
สินทรัพยส์่วนงาน 48,360 20,251 31,550 7,332 9,876 - - 117,369 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 91 1 13,501 808 3,647 - - 18,048 
รายจ่ายฝ่ายทุน (4,393) (2,327) (1,499) (623) (8) - - (8,850) 
         

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 2560 (ปรับปรุงใหม่) 
 โรงกลั�นและ

การคา้นํ�ามนั การตลาด พลงังานไฟฟ้า 
ผลิตภณัฑ์
ชีวภาพ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ อื�น ๆ 

รายการตดับญัชี
ระหวา่งกนั รวม 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 35,434 129,389 3,323 2,482 1,510 - - 172,138 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 120,847 9 - 5,591 - - (126,447) - 
รายได้รวม 156,281 129,398 3,323 8,073 1,510 - (126,447) 172,138 
         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 7,596 2,301 2,846 529 286 (3) (135) 13,420 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย        (5,135) 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน        889 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์        (1,518) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (1,452) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (41) 
กาํไรสําหรับปี        6,163 
         
ดอกเบี�ยรับ 52 61 41 1 - 136 (136) 155 
ตน้ทุนทางการเงิน (767) (137) (436) (100) (171) - 159 (1,452) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (2,764) (826) (702) (245) (594) (4) - (5,135) 
         
สินทรัพยส์่วนงาน 49,542 15,510 31,850 8,579 8,388 - - 113,869 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 76 1 13,288 793 - - - 14,158 
รายจ่ายฝ่ายทุน (3,184) (1,914) (899) (335) (420) - - (6,752) 
         

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)      267

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์รายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามที�ตั�งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมตราสารอนุพันธ์และภาษีเงินได้รอการตดับัญชี) แยกแสดงตามสถานที�ตั�งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
ข้อมลูเกี�ยวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
 รายได้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ไทย 165,453 151,790 54,159 50,105 
มาเลเซีย 4,043 5,217 - - 
ญี�ปุ่น 451 481 4,500 5,865 
เกาหลี 4,551 3,275 - - 
ฟิลิปปินส์ 57 72 2,562 4,394 
สิงคโปร์ 15,162 8,398 5 - 
อินโดนีเซีย - - 12,295 12,345 
นอร์เวย ์ - - 3,647 - 
อื�น ๆ 2,308 2,905 1,777 4,111 
รวม 192,025 172,138 78,945 76,820 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหนึ� งจากส่วนงานที� 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 17,069 ลา้นบาท (2560: 16,011 
ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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27 รายได้ดอกเบี�ยและเงนิปันผล 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ล้านบาท) 
เงินปันผลรับ      
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 - 1 940 1,016 
  - 1 940 1,016 
      
ดอกเบี�ยรับ      
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 5 - 28 136 
กิจการอื�น  50 155 38 107 
  55 155 66 243 
      
รวม  55 156 1,006 1,259 
 

28 รายได้อื�น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ค่าตอบแทนการใชที้�ดินและบริหาร 
   สถานีบริการ NGV 39 51 35 46 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 78 - - 248 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 793 - - - 
รายไดจ้ากการบริหารงานแก่บริษทัยอ่ย - - 95 75 
รายไดด้อกเบี�ยจากการไดรั้บคืนภาษี - 401 - 401 
รายไดค่้าปรับและเงินชดเชยจากประกนัภยั 104 175 - 175 
อื�น ๆ 246 458 129 202 
รวม 1,260 1,085 259 1,147 
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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29 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบับุคลากร 1,158 1,107 521 537 
ค่าใชจ่้ายการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 536 500 389 361 
ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 833 716 764 673 
ค่าขนส่ง 548 501 450 465 
ค่าเช่า 314 264 290 237 
อื�น ๆ 971 938 615 648 
รวม 4,360 4,026 3,029 2,921 
 

30 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบับุคลากร 1,241 1,299 721 718 
ค่าใชจ่้ายการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 178 145 177 139 
ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 270 258 208 179 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและที�ปรึกษา 362 462 179 182 
อื�น ๆ 964 974 559 539 
รวม 3,015 3,138 1,844 1,757 
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
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31 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 2,313 2,138 1,198 1,111 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 120 114 93 87 
เงินบาํเหน็จ 175 179 159 165 
อื�น ๆ 702 846 439 546 
รวม 3,310 3,277 1,889 1,909 
 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื�นฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพนี� ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี� ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 
 

32 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที� ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันี�  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขายและการให้บริการ     
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 642 530 290 656 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 105,714 95,252 98,282 88,628 
ค่าใชจ่้ายภาษีและกองทุนนํ�ามนั 26,763 28,523 26,763 28,523 
ค่าเสื�อมราคา 3,701 4,079 2,599 2,621 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 696 8 689 - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย     
ค่าเสื�อมราคา 580 518 511 475 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ค่าเสื�อมราคา 176 184 145 127 
 

33 ต้นทุนทางการเงิน 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ล้านบาท) 
ดอกเบี�ยจ่าย      
สถาบนัการเงิน  826 796 249 303 
หุน้กู ้  733 706 733 706 
รวมดอกเบี�ยจ่าย  1,559 1,502 982 1,009 
ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนการทาํ 
   รายการส่วนที�บนัทึกรวมกบัเงินกูย้ืม  58 63 11 18 
ตน้ทุนทางการเงินอื�น  4 15 2 2 
  1,621 1,580 995 1,029 
หัก จาํนวนที�รวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
         ส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของ 
         ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่ง 
         ก่อสร้าง 14 (76) (128) (75) (125) 
สุทธิ  1,545 1,452 920 904 
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34 ภาษเีงินได้ 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
  (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  400 1,442 153 1,406 
ภาษีปีก่อน ๆ ที�บนัทึกสูงไป  (16) (922) (23) (922) 
  384 520 130 484 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว 18 109 (479) 108 (375) 
  109 (479) 108 (375) 
รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  493 41 238 109 
 
การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษทีี�แท้จริง   
กาํไรขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ 3,728 6,204 2,301 6,261 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20.00 20.00 20.00 20.00 
กาํไรขาดทุนก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี 746 1,241 460 1,252 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี 
   สาํหรับกิจการในต่างประเทศ 42 (193) - - 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี / รายจ่ายที�มีสิทธิ 
   หกัไดเ้พิ�มขึ�น (676) (643) (236) (246) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี / รายการปรับปรุง 295 256 37 25 
การใชข้าดทุนทางภาษีที�เดิมไม่ไดบ้นัทึก (96) - - - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 194 269 - - 
ภาษีปีก่อนที�บนัทึกสูงไป (16) (922) (23) (922) 
อื�น ๆ 4 33 - - 
รวม 493 41 238 109 
อตัราภาษเีงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 13.22 0.66 10.34 1.74 
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35 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี�ยวกบั การผลิตไบโอดีเซล เอทานอล ก๊าช
ชีวภาพและการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ� งพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  
 
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 
(ค) ใหไ้ดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัที�สิ�นสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 
 
การผลิตไบโอดีเซล 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 
 
การผลิตเอทานอล 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาหกและแปดปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 
 
การผลิตก๊าซชีวภาพ 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 
 
เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามที�ระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งันี�  
 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 กิจการที�

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

กิจการที�
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม รวม 

กิจการที�
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

กิจการที�
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายต่างประเทศ 49 57,010 57,059 99 30,718 30,817 
ขายในประเทศ 8,921 197,039 205,960 10,500 177,993 188,493 
ตดัรายการระหวา่งกนั - - (70,994) -  - (47,172) 
รวมรายได้ 8,970 254,049 192,025 10,599 208,711 172,138 
 
บริษทัไม่มีรายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
 

36 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที�เป็น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณ ดงันี�  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 

ของบริษทั (ล้านบาท) 2,463 5,608 2,063 6,152 
จาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ (ล้านหุ้น) 1,377 1,377 1,377 1,377 
กาํไรต่อหุ้น (ขั�นพื�นฐาน) (บาท) 1.79 4.07 1.50 4.47 
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37 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2561 ที�ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสม
สิ�นสุด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.85 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,170 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2561 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 2.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 2,960 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินจาํนวน 
1,445 ลา้นบาทไปแลว้เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 คงเหลือเป็นเงินปันผลที�จะจ่ายสําหรับผลประกอบการงวดหก
เดือนหลงัของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท เป็นเงินจาํนวน 1,515 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2561 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที�  31 สิงหาคม 2560 ที�ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสม
สิ�นสุด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 1.05 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,445 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล 
สาํหรับผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 1.80 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 2,478 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินจาํนวน 
1,102 ลา้นบาทไปแลว้เมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลที�จะจ่ายสําหรับผลประกอบการงวดหก
เดือนหลงัของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็นเงินจาํนวน 1,377 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 
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38 เครื�องมือทางการเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือ
ทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�สาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการความ
เสี�ยง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเนื�องเพื�อให้มั�นใจว่ามี
ความสมดุลระหวา่งความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษาความเชื�อมั�นของนกัลงทุน เจา้หนี�
และความเชื�อมั�นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ� งกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม ซึ� งไม่รวมส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั�งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญั 
 
ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย 
 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี�ยใน
ตลาด ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนื�องจากดอกเบี� ยของหลกัทรัพยที์�เป็น
เงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกูย้ืม (หมายเหตุขอ้ 20) กลุ่ม
บริษทัไดล้ดความเสี�ยงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่าดอกเบี� ยที�เกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที� และใชเ้ครื�องมือ
ทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย เพื�อใชใ้นการจดัการความเสี�ยงที�
เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 
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อตัราดอกเบี�ยของเงินใหกู้แ้ละหนี� สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และระยะที�ครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

 
อตัรา
ดอกเบี�ย ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน  

5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 
อตัรา
ดอกเบี�ย ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน  

5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
สินทรัพย์           
ไม่หมุนเวยีน           
   เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8.0 - 199 - 199 - - - - - 
รวม  - 199 - 199  - - - - 
           
หนี�สิน           
หมุนเวียน           
   เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.8 - 5.2 7,220 - - 7,220 0.3 - 5.3 6,264 - - 6,264 
   หุน้กู ้ 4.3 - 4.9 4,000 - - 4,000 - - - - - 
ไม่หมุนเวยีน           
   เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.8 - 5.6 - 15,030 3,234 18,264 0.3 - 5.3 - 9,262 11,387 20,649 
   หุน้กู ้ 2.1 - 5.4 - 6,894 14,086 20,980 4.3 - 5.3 - 7,496 6,494 13,990 
รวม  11,220 21,924 17,320 50,464  6,264 16,758 17,881 40,903 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 

 
อตัรา
ดอกเบี�ย ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน  

5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 
อตัรา
ดอกเบี�ย ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน  

5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
สินทรัพย์           
ไม่หมุนเวยีน           
   เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.5 - 4.5 - 5,128 - 5,128 0.5 - 7.5 - 2,203 - 2,203 
รวม  - 5,128 - 5,128  - 2,203 - 2,203 
           
หนี�สิน           
หมุนเวียน           
   เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 3.3 - 4.4 3,608 - - 3,608 4.2 - 5.0 3,605 - - 3,605 
   หุน้กู ้ 4.4 - 4.9 4,000 - - 4,000 - - - - - 
ไม่หมุนเวยีน           
   เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4.1 - 4.4 - 2,126 600 2,726 1.8 - 4.2 - 1,851 1,225 3,076 
   หุน้กู ้ 2.1 - 5.4 - 6,894 14,086 20,980 4.3 - 5.3 - 7,496 6,494 13,990 
รวม  7,608 9,020 14,686 31,314  3,605 9,347 7,719 20,671 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ความเสี�ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี� ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการซื� อสินค้าและการขายสินค้า 
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งรายการดงักล่าวจะมีอาย ุ
ไม่เกินหนึ�งปี เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื�อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัที�รายงานเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการซื�อและขายสินคา้ที� เป็นเงินตรา
ต่างประเทศในปีถดัไป 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,302 1,049 606 581 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 1,719 1,807 1,422 1,269 
ลูกหนี�จากสัญญาประกนัราคาซื�อขายนํ�ามนัล่วงหนา้ 6 150 - 150 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 199 - 4,718 2,113 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (1,248) (2,474) (503) (1,056) 
เจา้หนี�จากสัญญาประกนัราคาซื�อขายนํ�ามนัล่วงหนา้ - - (6) - 
หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย (4,356) (3,823) (3,258) (3,280) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที�มคีวามเสี�ยง (2,378) (3,291) 2,979 (223) 
     

สกลุเงินอื�น ๆ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,756 1,025 - - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 195 31 - - 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (75) (45) - - 
หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย (6,563) (9,043) - - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที�มคีวามเสี�ยง (4,687) (8,032) - - 
     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศสุทธิ (304) 717 (423) 717 
สญัญาแลกเปลี�ยนสกลุเงิน 188 - - - 
ยอดความเสี�ยงคงเหลือสุทธิ (7,181) (10,606) 2,556 494 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ 
 
ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี�แก่กลุ่มบริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลง
ไวเ้มื�อครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวโดยสมํ�าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�ง ๆ ณ วนัที�รายงานไม่พบว่ามีความเสี�ยง
จากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั  ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายที�มีสาระสาํคญัจากการเกบ็หนี�ไม่ได ้
 
ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน  
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าที�ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี�  
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 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม 

 หมุนเวียน 
ไม่

หมุนเวียน รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม หมุนเวียน 
ไม่

หมุนเวียน รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - 1,432 1,432 1,432 - - 1,432 - 4,061 4,061 4,061 - - 4,061 
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 161 - 161 - 161 - 161 - - - - - - - 
สัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงิน 
   และอตัราดอกเบี�ย - - - - - - - - - - - 7 - 7 
สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย - - - - 5 - 5 - - - - 5 - 5 
สัญญาซื�อขายนํ�ามนัดิบ 
   และผลิตภณัฑน์ํ� ามนัล่วงหนา้ - - - - 143 - 143 - - - - 70 - 70 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
   (ส่วนที�มีดอกเบี�ยคงที�) - 199 199 - 245 - 245 - - - - - - - 
หนี�สินทางการเงิน               
หุน้กู ้ 4,000 20,980 24,980 - 25,888 - 25,888 - 13,990 13,990 - 15,283 - 15,283 
เงินกูย้มืระยะยาว (ส่วนที�มีดอกเบี�ยคงที�) 401 2,531 2,932 - 3,011 - 3,011 535 5,444 5,979 - 6,172 - 6,172 
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - 16 - 16 3 - 3 - 3 - 3 
สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย - - - - 42 - 42 - - - - 44 - 44 
สัญญาซื�อขายนํ�ามนัดิบ 
   และผลิตภณัฑน์ํ� ามนัล่วงหนา้ - - - - 139 - 139 - - - - 293 - 293 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายตุิธรรม 

 หมุนเวียน 
ไม่

หมุนเวียน รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม หมุนเวียน 
ไม่

หมุนเวียน รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
สัญญาซื�อขายนํ�ามนัดิบและ 
   ผลิตภณัฑน์ํ� ามนัล่วงหนา้ - - - - 143 - 143 - - - - 70 - 70 
สัญญาซื�อขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 87 - 87 - 76 - 76 - - - - - - - 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
   (ส่วนที�มีดอกเบี�ยคงที�) - 1,489 1,489 - 1,373 - 1,373 - 2,113 2,113 - 1,949 - 1,949 
หนี�สินทางการเงิน               
หุน้กู ้ 4,000 20,980 24,980 - 25,888 - 25,888 - 13,990 13,990 - 15,283 - 15,283 
เงินกูย้มืระยะยาว (ส่วนที�มีดอกเบี�ยคงที�) 300 1,801 2,101 - 2,133 - 2,133 300 2,101 2,401 - 2,456 - 2,456 
สัญญาซื�อขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - - - - 3 - 3 - 3 - 3 
สัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงิน 
   และอตัราดอกเบี�ย - - - - - - - - - - - 26 - 26 
สัญญาซื�อขายนํ�ามนัดิบ 
   และผลิตภณัฑน์ํ� ามนัล่วงหนา้ - - - - 139 - 139 - - - - 293 - 293 
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มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารอนุพนัธ์ที�ซื�อขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซึ� งไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั�น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัรา
ดอกเบี�ยในตลาดสาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�เหมือนกนั ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน
สะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเสี�ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สญัญา ตามความเหมาะสม 
 

39  ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาก่อสร้างโครงการ 2,440 600 726 24 
รวม 2,440 600 726 24 
     
จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น     
   ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที�บอกเลิกไม่ได้     
ภายในหนึ�งปี 964 891 939 496 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,086 2,082 3,032 1,988 
หลงัจากหา้ปี 3,018 2,889 2,937 2,782 
รวม 7,068 5,862 6,908 5,266 
     
ภาระผกูพนัอื�น ๆ     
หนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคาร 109 164 23 33 
รวม 109 164 23 33 
 
บริษทัมีสัญญาประกนัราคาซื�อขายนํ� ามนัล่วงหน้าสําหรับเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562 กบับริษทั 
คู่สญัญาในต่างประเทศจาํนวน 9 ลา้นบาร์เรล 
 
บริษทัมีสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จนถึงเดือนธนัวาคม 2563 จาํนวนรวม 37 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เทียบเท่าจาํนวนเงิน 1,110 ลา้นบาท  
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บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จนถึงเดือน ธนัวาคม 2562 จาํนวนรวม 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เทียบเท่าประมาณ 1,624 ลา้นบาท 
 
บริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัมีสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจนถึงเดือนตุลาคม 2562 จาํนวนรวม  
0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท 
 
บริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงิน โดยทาํสัญญาซื�อสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯเป็น
จาํนวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดว้ยสกุลเงินบาทเป็นจาํนวน 334 ลา้นบาท สัญญาสิ�นสุดในปี 2573 โดยคู่สัญญามี
ขอ้ตกลงจะจ่ายชาํระดอกเบี�ยและเงินตน้ระหวา่งกนัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�ระบุไวใ้นสญัญา 
 
บริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยสําหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารจากอตัรา
ดอกเบี� ยลอยตวั ร้อยละ 3M TIBOR+180BPS ต่อปี เป็นอตัราดอกเบี� ยคงที� ร้อยละ 2.94 ต่อปี จาํนวนเงินตน้ 2,577 
ลา้นเยน โดยครบกาํหนดทุก ๆ 3 เดือน สญัญาสิ�นสุดปี 2565 
 
บริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัมีสัญญาซื�อเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯเป็นจาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดว้ย
สกลุเงินโครนนอร์เวยเ์ป็นจาํนวน 409 ลา้นโครนนอร์เวย ์สญัญาสิ�นสุดในเดือนธนัวาคม 2562 
 

40 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�นและสินทรัพย์ที�อาจเกดิขึ�น 
 
ในระหว่างไตรมาสที� 2 ปี 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจาํเลยที� 1 ร่วมกบับริษทัแห่งหนึ�ง (จาํเลยที� 2) ในขอ้หาผิดสัญญา 
แต่งตั�งตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ�ามนัหล่อลื�น โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนทุนทรัพย ์46 ลา้นบาท 
และต่อมาโจทก์ไดฟ้้องบริษทัเพิ�มเติมอีก 1 คดีในขอ้หาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากการระงบัการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑน์ํ� ามนัหล่อลื�น โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนทุนทรัพย ์688 ลา้นบาท ในระหวา่งไตรมาสที� 
1 ปี 2560 ศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องทั�งสองคดี ซึ� งโจทก์ไดย้ื�นอุทธรณ์ ต่อมาในระหว่างไตรมาสที� 2 ปี 2561 
ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินใหแ้ก่โจทก์ทั�งสองคดีคิดเป็นค่าใชจ่้ายรวม 1 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดี
ขา้งตน้อยูร่ะหวา่งยื�นคาํร้องขออนุญาตฎีกา 
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41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
เมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เรื�อง
จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท ซึ� งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 
0.85 บาท เมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2561 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 37 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 
0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูที้�มีสิทธิรับเงินปันผล ทั�งนี� การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ�นอยู่กบัการอนุมติัจากที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที� 11 เมษายน 2562 
 
เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อยไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เรื�องจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ� งบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ใน
อตัราหุน้ละ 0.48 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูที้�มีสิทธิรับ
เงินปันผล ทั� งนี� การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ�นอยู่กับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยใน 
วนัที� 9 เมษายน 2562 
 

42 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซึ� งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื�อนาํมาถือปฏิบติัเป็นครั� งแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี�  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7* การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9* เครื�องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 รายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 สญัญาเช่า 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32* การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
   การเงิน ฉบบัที� 16* 

การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน 
   หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
   การเงิน ฉบบัที� 19* 

การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทํากบัลกูค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั�งจาํนวนเงินและช่วงเวลาที�
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมื�อ (หรือ ณ ขณะที�) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ
รายไดที้�กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใช ้จะมีผลใหเ้กิดรายการปรับปรุงจากรายการดงัต่อไปนี�  
 

(1) สัญญาที�ไม่ถือเป็นสัญญาที�ทาํกับลกูค้า 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าจากสัญญาที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนรายการที�ไม่เป็นตวัเงินระหว่างกิจการที�อยู่ใน
สายธุรกิจเดียวกนั เพื�อสนบัสนุนรายการขายสินคา้หรือบริการใหลู้กคา้ รายการดงักล่าวไม่ถือเป็นสัญญาที�
ทาํกบัลูกคา้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� �� ดังนั�นบริษทัจะไม่รับรู้สัญญาจากการ
แลกเปลี�ยนสินคา้ดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 
 

(2) การพิจารณารายได้จากการขายพร้อมการขนส่งสินค้า 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าจากรายการขายสินคา้พร้อมการขนส่งสินคา้ เนื�องจากการขนส่งสินคา้เป็นภาระที�
ตอ้งบฏิบติัแยกต่างหากจากการขายสินคา้ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �� รายไดจ้าก
การขายสินคา้จะรับรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมสินคา้ สําหรับรายไดจ้ากการขนส่งสินคา้จะรับรู้ตลอด
ช่วงเวลา 
 

(3) การขายสินค้าโดยมโีปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
 
สาํหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษที�ดาํเนินการโดยบริษทัปัจจุบนัจะปันส่วนรายไดใ้ห้กบัโปรแกรมสิทธิพิเศษ
และสินคา้ใชว้ิธีประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของรางวลัที�ใหลู้กคา้ใชสิ้ทธิแลก ภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 สิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจะถูกปันส่วนใหก้บัโปรแกรมสิทธิพิเศษและสินคา้ 
โดยอา้งอิงจากราคาขายที� เป็นเอกเทศของรายการนั�น ส่งผลให้สิ� งตอบแทนที�ไดรั้บจะปันส่วนให้กับ
โปรแกรมสิทธิพิเศษนอ้ยลงและทาํให้รายไดรั้บล่วงหนา้ลดลง อย่างไรก็ตามผลกระทบต่องบการเงินใน
ภาพรวมไม่เป็นสาระสาํคญั 
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(4)  การขายไอนํ�าตามสัญญา minimum take or pay 
 
สําหรับการขายไอนํ� าตามสัญญา minimum take or pay ของบริษทัในกลุ่มบริษทัร่วมในอินโดนีเซีย การ
รับรู้รายไดต้ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 จะรับรู้เมื�อกิจการไดป้ฎิบติัตามภาระแลว้เสร็จ 
 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 โดยวิธีรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงั ซึ� งผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� เป็นครั� งแรกจะ
รับรู้ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัจะไม่นาํขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที� 15 มาถือปฏิบติักบังบการเงินที�แสดงเปรียบเทียบ หากกลุ่มบริษทัถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เป็นครั� งแรกจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมโดยเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและกาํไรสะสมลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ �� ลา้นบาท 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี� ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเสี�ยง  
 
ขณะนี�ผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื�องมือทางการเงินเป็นครั� งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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43 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ  วนัที�  31 ธันวาคม 2560 ซึ� งรวมอยู่ในงบการเงินปี 2561 เพื�อ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2561 
 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ก่อน 

จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ 
หลงั 

จดัประเภทใหม่ 
  (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน     

ณ วันที� �� ธันวาคม ����     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  343 556 899 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  27,963 (556) 27,407 
  28,306 - 28,306 
 
การจดัประเภทรายการใหม่นี�  เนื�องจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

ทะเบียนเลขที่		0107536000269

ก่อตั้งบริษัทและเริ่มประกอบกิจการ

8 พฤศจกิายน 2527 และ 1 เมษายน 2528

ธุรกิจ

ประกอบธรุกจิโรงกลั่นน�้ามนัขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวนั ธรุกจิจ�าหน่ายน�้ามนัส�าเรจ็รูปทั้งค้าปลกีค้าส่ง และธรุกจิบรกิารดูแล

รกัษารถยนต์

ลูกค้า

•  ประชาชนทั่วไป โดยผ่านสถานบีรกิารน�้ามนับางจาก สถานบีรกิารน�้ามนัของผู้แทนจ�าหน่าย และศูนย์บรกิารดูแลรกัษา

รถยนต์ ทั่วประเทศ

•  ภาคอตุสาหกรรม อาท ิโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ

•  ภาคขนส่งและบรกิาร อาท ิสายการบนิ เรอืเดนิสมทุร โรงแรม รถขนส่ง งานก่อสร้าง

•  ภาคเกษตรกรรม ผ่านปั๊มชมุชนบางจาก

•  ตลาดส่งออกต่างประเทศ

ติดต่อบริษัท

•  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 โทรศพัท์ 0 2335 4566

 Email: ico@bangchak.co.th

•  ส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ์

 โทรศพัท์ 0 2335 4583 โทรสาร 0 2335 8000

 Email: ir@bangchak.co.th

• ส่วนเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั

 โทรศพัท์ 0 2335 4050 โทรสาร 0 2016 3982

 Email: bcpsecretary@bangchak.co.th

•  เวบ็ไซต์บรษิทั

 www.bangchak.co.th
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ที่ตั้งส�านักงานและศูนย์จ่ายน้�ามัน
1.		 ส�านักงานใหญ่

 2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

 โทรศพัท์ 0 2335 8888 

 โทรสาร 0 2335 8000 

 Email: info@bangchak.co.th

2.		 โรงกลั่นบางจากและศูนย์จ่ายน�้ามันบางจาก 

 210 ซอยสขุมุวทิ 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 

 โทรศพัท์ 0 2335 4999

 โทรสาร 0 2335 4009

3.		 ส�านักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอิน 

 99 หมู่ 9 ต�าบลบางกระสั้น อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160

 โทรศพัท์  035 350 289, 035 350 292 

 โทรสาร ส�านกังานธรุกจิภาคกลาง 035 350 290 

 โทรศพัท์ ศูนย์จ่ายน�้ามนับางปะอนิ 035 276 999

4.		 ส�านักงานธุรกิจภาคเหนือ	

 87/9 อาคารศริยิวีนั ชั้น 3 ถนนทุ่งโฮเตล็ ต�าบลวดัเกต อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50000

 โทรศพัท์ 053 300 484

 โทรสาร 053 300 485

5.		 ส�านักงานธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

 499 หมู่ที่ 12 ถนนมติรภาพ ต�าบลเมอืงเก่า อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 โทรศพัท์ 043 261 751-2, 043 261 789, 043 261 791

 โทรสาร 043 261 790 

6.		 ส�านักงานธุรกิจภาคใต้	

 126/70 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมอืง ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมอืงสรุาษฎร์ธาน ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84000 

 โทรศพัท์ 077 224 792

 โทรสาร 077 224 793 

7.		 ศูนย์จ่ายน�้ามันสมุทรสาคร 

 100/149 หมู่ 1 ถนนธนบรุ-ีปากท่อ ต�าบลท่าจนี อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000

 โทรศพัท์  034 820 519-20
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8.		 ศูนย์จ่ายน�้ามันศรีราชา	

 115/14 หมู่ 10 ต�าบลทุ่งสขุลา อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230

 โทรศพัท์ 038 493 179 

 โทรสาร 038 493 129

9.		 ศูนย์จ่ายน�้ามันระยอง

 1 ถนนสามบ ีต�าบลมาบตาพดุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21150

 โทรศพัท์ 038 609 389

 โทรสาร 038 609 413 

10.		ศูนย์จ่ายน�้ามันสุราษฎร์ธานี

 104/1 หมู่ 2 ถนนสรุาษฎร์-ปากน�้า ต�าบลบางกุ้ง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84000

 โทรศพัท์ 077 275 056-8

11.		ศูนย์จ่ายน�้ามันสงขลา

 3/26 หมู่ 6 ต�าบลสทงิหม้อ อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 90280 

 โทรศพัท์ 074 332 782

 โทรสาร 074 332 783 

12.		ศูนย์จ่ายน�้ามันหล่อลื่นสุขสวัสดิ์	

 196 หมู่ 1 ถนนสขุสวสัดิ์ ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมทุรเจดยี์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290

 โทรศพัท์ 0 2815 6997-8

บริษัทย่อย

บริษัท	บีซีพีจี	จ�ากัด	(มหาชน)	

2098  อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 8999

โทรสาร 0 2335 8900

Email: info@bcpggroup.com

Website: www.bcpggroup.com

บริษัท	บีบีจีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)

2098  อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 8899

โทรสาร 0 2335 8800

Website: www.bbgigroup.com
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บริษัท	บางจาก	รีเทล	จ�ากัด	

2098  อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 8400

โทรสาร 0 2016 3963

บริษัท	บางจากกรีนเนท	จ�ากัด	

223/94 อาคารคนัทรี่คอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ 0 2367 2699

โทรสาร 0 2745 7945

บริษัท	บีซีพีอาร์	จ�ากัด

2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์  0 2335 8654

บริษัท	บีซีวี	พาร์ทเนอร์ชิพ	จ�ากัด

2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 4999

โทรสาร 0 2335 4572

บริษัท	บีซีวี	ไบโอเบส	จ�ากัด

2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 4999

โทรสาร 0 2335 4572

บริษัท	บีซีวี	อินโนเวชั่น	จ�ากัด

2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 4999

โทรสาร 0 2335 4572

บริษัท	บีซีวี	เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด

2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 4999

โทรสาร 0 2335 4572

BCP	Energy	International	Pte.	Ltd.	

8 Marina Boulevard # 05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981
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BCP	Innovation	Pte	Ltd	

8 Marina Boulevard # 05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981

BCP	Trading	Pte	Ltd	

160 Robinson Road # 25-03, Spore Business Federation CTR, Singapore 068914

Nido	Petroleum	Pty	Ltd	

Level 46, Tower One - International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000, Australia

BCPR	Pte	Ltd

8 Marina Boulevard # 05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981

อื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก	(BiiC)

2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

Email: biic@bangchak.co.th

มูลนิธิใบไม้ปันสุข

2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 4608

โทรสาร 0 2016 3969

บริษัท	ออมสุข	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด

2098  อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ 0 2335 4600

โทรสาร 0 2016 3969
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นายทะเบียนหลักทรัพย์		 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 0 2009 9000
 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	

 ชั้น 48-51 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
 โทรศัพท์ 0 2677 2000
 โทรสาร 0 2677 2222

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�าระเงิน		 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

(ส�าหรับหุ้นกู้ BCP194A BCP224A BCP273A และ BCP303A) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ 0 2230 1478
 โทรสาร 0 2626 4545-6
 เว็ปไซต์ www.bangkokbank.com

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�าระเงิน	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	

(ส�าหรับหุ้นกู้   BCP194B BCP214A และ BCP244A) 1222 ถนนพระรามที่ 3
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 0 2296 5715
 โทรสาร 0 2683 1298
 เว็บไซต์ www.krungsri.com

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�าระเงิน	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1222 ถนนพระรามที่ 3
(ส�าหรับหุ้นกู้ BCP208A BCP238A BCP258A และ BCP28DA) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 0 2296 5715
 โทรสาร 0 2683 1298
 เว็บไซต์ www.krungsri.com

ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี่	จ�ากัด

 ชั้น 25 อาคารอับดุลราฮิมเพลส 
 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ 0 2636 2000
 โทรสาร 0 2636 2111

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
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	 บริษัท	แอลเอส	ฮอไรซัน	จ�ากัด

 ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ 0 2627 3443
 โทรสาร 0 2627 3250

	 บริษัท	แชนด์เล่อร์	เอ็มเอชเอ็ม	จ�ากัด

 ชั้น 7-9 อาคารบุปผจิต 
 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ 0 2266 6485
 โทรสาร 0 2266 6483

อื่นๆ		 ติดต่อ

• การให้บริการผู้ถือหุ้น ส่วนบริการผู้ลงทุน
• การแจ้งใบหุ้นสูญหาย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• การแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 0 2009 9000
 โทรสาร 0 2009 9991



ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน

www.sec.or.th และ www.bangchak.co.th
รวมถึงรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท








