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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

ข้อมูลสรุปน้ีเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถ
ขอได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย ผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย  และบริษัทฯ 
หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ได้ที่ Website ของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 
ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ประชำชน 

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย :  

(ก) ส ำหรับประชำชนทั่วไปเฉพำะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BCP และ KSL เฉพำะกลุ่มทีม่ีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้น                            
ตำมสัดสว่นกำรถือหุ้น (Pre-emptive Rights) : วันท่ี 3 – 4 และ วันที่ 7 – 8 มีนำคม 2565  

(ข) ส ำหรับบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์  
และผู้ลงทุนสถำบัน : วันท่ี 9 – 11 มีนำคม 2565 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย  

ผู้เสนอขำย: บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ

ดังต่อไปนี้ (1) ธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-Based Product) ประเภท
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) ได้แก่ เอทำนอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ผล
พลอยได้ และ (2) ธุรกิจอื่นคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสูง (High Value Bio-
Based Products) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภำพ (Health and Well-
Being Products) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (“ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูงที่
ส่งเสริมสุขภำพ”)  
ทั้งนี้ เทคโนโลยีขั้นสูง หมำยถึง เทคโนโลยีที่มีกำรจดสิทธิบัตรหรือได้รับควำม
คุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่ง BBGI หรือบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมของ BBGI เป็นเจ้ำของหรือได้รับสิทธิดังกล่ำวอย่ำงเช่น เทคโนโลยี 
Synthetic Bio ที่เป็นของ Manus Bio เป็นต้น 
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จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย: จ ำนวนรวมไม่เกิน 433,200,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30.0 ของจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ออกและเรียกช ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้ง
แรกนี้  
หำก ณ วันปิดกำรเสนอขำยหุ้นทั้งหมดจ ำนวนไม่เกิน 433,200,000 หุ้น มีผู้จองซื้อ
หุ้นเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหุ้นทั้งหมดที่เสนอขำยดังกล่ำว อำจมีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 
(Greenshoe หรือ  Over-allotment Option) จ ำนวนไม่ เกิน  43,320,000 หุ้น  ซึ่ ง
หุ้นส่วนเกินดังกล่ำวจะมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10.0 ของจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย
ทั้งหมด โดยผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะด ำเนินกำรยืมหุ้นจำก 
BCP เป็นจ ำนวนไม่เกิน 25,992,000 หุ้น และ KSL เป็นจ ำนวนไม่เกิน 17,328,000 
หุ้น รวมกันเป็นจ ำนวนไม่เกิน 43,320,000 หุ้น เพื่อเป็นกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ดังกล่ำว  (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของโครงกำรในส่วนที่ 3.1 รำยละเอียด
หลักทรัพย์ที่เสนอขำย) 
อย่ำงไรก็ดี จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยสุดท้ำยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
เดิม และผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย    

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น: ประเภทผู้ลงทุน จ ำนวนหุ้นท่ี
เสนอขำย (หุ้น) 

สัดส่วนท่ีเสนอขำย 
(ร้อยละ) 

1. ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับกำร
จัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) 

64,980,000 4.5 

2. ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับกำร
จัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) 

43,320,000 3.0 

3. ประชำชนทั่วไป รวมถึง บุคคลตำมดลุยพินิจ
ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และผูล้งทุน
สถำบัน 

324,900,000 22.5 

 
เงื่อนไขในกำรจัดจ ำหน่ำย:     รับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนท้ังจ ำนวน (Firm Underwriting) 

    ไม่รับประกันกำรจัดจ ำหน่ำย (Best Effort) 

รำคำเสนอขำยตอ่ประชำชน: 10.50  บำทต่อหุ้น  

มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม: ไม่เกิน 4,548,600,000  บำท (กรณีไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) หรือไม่เกิน 5,003,460,000 
บำท (กรณีรวมหุ้นส่วนเกิน)  

มูลค่ำทีต่รำไว้ (Par Value): 2.50 บำทต่อหุ้น 

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value):  6.82 บำทต่อหุ้น ค ำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งเท่ำกับ 6,904 ล้ำนบำท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ
ช ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนกำรเสนอขำยหุ้นครั้งนี้จ ำนวน 1,012,800,000 หุ้น  

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. จนถึง
วันเสนอขำย:     ไม่มี            มี 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์:        ไม่มี            มี 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อระยะส้ันและระยะยำวรวมกับธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นจ ำนวนประมำณ 3,960 ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.5 ของวงเงินกู้ยืมที่มีกับสถำบันกำรเงินทั้งหมด
ของกลุ่มบริษัทฯ) กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรใช้วงเงินดังกล่ำวจ ำนวนประมำณ 2,375 ล้ำนบำท โดยยอดหน้ีดังกล่ำวคิดเป็นร้อย
ละ 77.7 ของยอดหนี้เงินกู้ยืมคงค้ำงจำกสถำบันกำรเงินท้ังหมดของกลุ่มบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว
ทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ในกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย:  

กำรก ำหนดรำคำของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขำยในครั้งนี้ พิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซื้อ
หลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีกำรสอบถำมปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นสำมัญของนักลงทุนสถำบันในแต่ละระดับ
รำคำ โดยกำรตั้งช่วงรำคำ (Price Range) ในระดับต่ำงๆ แล้วเปิดโอกำสให้นักลงทุนสถำบันแจ้งรำคำและจ ำนวนหุ้นที่
ประสงค์จะจองซื้อมำยังผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับ
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยได้ก ำหนดรำคำหุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยในครั้งนี้ที่รำคำหุ้นละ 10.50 
บำท โดยพิจำรณำจำกรำคำ และจ ำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถำบันเสนอควำมต้องกำรซื้อเข้ำมำ โดยเป็นรำคำที่ท ำให้บริษัท ฯ 
ได้รับเงินตำมจ ำนวนที่ต้องกำร และยังมีควำมต้องกำรซื้อหุ้นเหลืออยู่มำกพอในระดับที่คำดว่ำจะท ำให้รำคำหุ้นมีเสถียรภำพ
ในตลำดรอง 

รำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยดังกล่ำว หำกพิจำรณำก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมำสที่ 
1 ของปี  2564 ถึงไตรมำสที่ 4 ของปี 2564 ) ซึ่งเท่ำกับ 960.18 ล้ำนบำท  หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดจ ำนวน 
1,446,000,000  หุ้น (Fully Diluted) (บนสมมติฐำนว่ำมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท้ังจ ำนวน 433,200,000 หุ้น) จะได้
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ำกับ 0.66 บำทต่อหุ้น และอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to 
Earnings Ratio : P/E) ประมำณ 16.11 เท่ำ 

อัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนทีป่ระกอบธรุกิจคล้ำยคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกจิของบริษทั:  

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย บริษัทฯ จึงได้เปรียบเทียบอตัรำส่วน P/E ของบริษัทจด
ทะเบียนที่มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจที่คล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกบักำรประกอบธุรกจิของบริษัทฯ ได้แก่  

บริษัท 
ชื่อย่อ

หลักทรัพย ์
ตลำดรอง 

รำคำเฉลี่ย /1 
(บำท/หุ้น) 

อัตรำส่วน P/E 
เฉลี่ย/2 (เท่ำ)  

1. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกัด (มหำชน) 

TAE ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.59 47.03 

2. บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล 
จ ำกัด (มหำชน) 

UBE ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.23 44.53 

3. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน) 

GGC ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11.34 17.92 
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บริษัท 
ชื่อย่อ

หลักทรัพย ์
ตลำดรอง 

รำคำเฉลี่ย /1 
(บำท/หุ้น) 

อัตรำส่วน P/E 
เฉลี่ย/2 (เท่ำ)  

4. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด 
(มหำชน) 

AIE ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6.72 14.97 

ท่ีมำ : www.setsmart.com   
หมำยเหตุ :  /1  รำคำตลำดต่อหุ้นเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 โดยรำคำต่อหุ้นเป็น

รำคำที่ค ำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (VWAP) 

 /2  อัตรำส่วน P/E เฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของอัตรำส่วน P/E ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 11 
กุมภำพันธ์ 2565  

 

อย่ำงไรก็ดี อัตรำส่วน P/E ดังกล่ำวค ำนวณจำกฐำนะกำรเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำน 
หรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทดังกล่ำวทั้งในปัจจุบันและอนำคต รวมทั้งไม่ได้เป็นอัตรำส่วนที่สำมำรถน ำมำ
เปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจำกเป็นกำรค ำนวณอัตรำส่วนในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันกับช่วงเวลำกำรเสนอขำยหุ้นของ
บริษัทฯ  

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มสี่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไมต่ิด Silent Period:  

จ ำนวน 217,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.04  ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้  

ตลำดรอง:  SET    MAI                   

หมวดธุรกิจ (Sector): พลังงำนและสำธำรณูปโภค 

เกณฑเ์ข้ำจดทะเบียน :   Profit test   Market capitalization test 
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วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ: 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิ             
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำที่ใช้เงนิ
โดยประมำณ 

1. เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนส ำหรับปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ
ในธุรกิจเชื้อเพลิงชวีภำพของกลุม่บริษัทฯ รำยละเอียด
ดังนี ้
- ซื้อทรัพย์สินบ่อบ ำบัดน้ ำเสียและทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง

ทั้งหมดจำกบรษิัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ 
จ ำกดั(1) 

380.00 ภำยในปี 2565 

2. เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนส ำหรับกำรขยำยธุรกิจ และกำรลงทุน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีมีมูลคำ่สูง (HVP) ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภำพ (Health and Well-
Being Products) ของกลุ่มบรษิทัฯ (1) รำยละเอียดดังนี ้

- ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไบโอม จ ำกัด 
- เพิ่มทนุในบรษิัท WIN เพื่อใช้ส ำหรับโครงกำรลงทุน

ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตภัณฑ์ชวีภำพท่ีมีมูลค่ำสูงที่
ส่งเสริมสุขภำพดว้ยเทคโนโลยีของ Manus  

- โครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนพัฒนำ ผลิต และจัด
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีมีมลูค่ำสูงและส่งเสริม
สุขภำพ (CDMO) 

- ใช้เงินในกำรเข้ำลงทุนหรือซื้อกิจกำร รวมถึงทรัพย์สิน
อื่น (inorganic) ซึ่งบริษัทฯ ก ำลังด ำเนินกำรศกึษำ
ควำมเป็นไปได้ เพื่อลงทุนในกำรเข้ำซื้อกิจกำร
ต่อไปนี้  
o กิจกำรท่ีประกอบธุรกิจในด้ำนกำรวิจัย  หรือกำร

ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภำพขั้นสูง 
o กิจกำรโรงงำนผลิต ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย 

เครื่องหมำยทำงกำรคำ้ ส ำหรับผลิตภัณฑ์ดูแล
และส่งเสริมสุขภำพ 

2,000.00 ภำยในปี 2569 

3. เพื่อใชช้ ำระคืนเงินกู้ยมืให้แก่สถำบันกำรเงิน และช ำระคืน
หุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทฯ 

1,300.00 ภำยในปี 2567 

4. เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัทฯ 

770.98 - 

รวมทั้งสิน้ 4,450.98 - 
 หมำยเหตุ:  

(1) กรุณำดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.6 โครงกำรในอนำคต  
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อย่ำงไรก็ดี ในระหว่ำงที่ยังไม่ได้มีกำรใช้เงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครั้งนี้ ตำมวัตถุประสงค์หลักที่
คำดหมำยซึ่งปรำกฏรำยละเอียดในตำรำงข้ำงต้น บริษัทฯ อำจใช้เงินท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครั้งนี้ ในกำรเข้ำท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรเงิน (Treasury Management) ของกลุ่มบริษัทฯ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

กำรประมำณกำรข้ำงต้นของบริษัทฯ เป็นไปตำมแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นประมำณกำรท่ีดีที่สุดในกำรจัดสรร
เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนงำนของบริษัทฯ และประมำณกำรเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยของ
บริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ แผนงำนของบริษัทฯ ในอนำคต และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง อำจแตกต่ำงไป ดังนั้น แผนกำรใช้เงินที่
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ซึ่งอำจส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องปรับแผนกำร
จัดสรรเงินทุนที่ได้แตกต่ำงจำกประมำณกำรท่ีระบุข้ำงต้นท้ังในด้ำนจ ำนวนเงิน และกำรจัดสรรเงินในวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำง 
ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนก ำกับตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล: 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร หลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมกฎหมำยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริษัทอำจก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลและอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่แตกต่ำงไปจำกอัตรำที่ก ำหนดไว้นี้ หรือพิจำรณำไม่
จ่ำยเงินปันผลได้ โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน ภำระหน้ีสิน เงื่อนไขและ
ข้อจ ำกัดตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงิน ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของบริษัทฯ ในฐำนะผู้ออกหุ้นกู้ แผนกำรลงทุน
และกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนภำวะเศรษฐกิจ สภำพตลำด รวมทั้งควำมจ ำเป็น ปัจจัย และข้อพิจำรณำอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทฯ แล้ว จะต้องน ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งอยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะต้องรำยงำนให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์:  

บริษัทฯ เกิดจำกแผนควำมตกลงกำรร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจส ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-based 
Products) ระหว่ำง บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”) กับ บริษัท น้ ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) 
(“KSL”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรชั้นน ำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) โดยบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจัด
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพภำยใต้ขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจที่แบ่งแยกจำกกันอย่ำงชัดเจน ไม่ประกอบธุรกิจที่แข่ งขัน หรือ
ลงทุนในธุรกิจที่แข่งขัน ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (BCP และ KSL) ตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท KSL ครั้งที่ 
3/2560-2561 เมื่อวันท่ี 23 มีนำคม 2561 

ต่อมำ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรเติบโตธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต โดยมุ่งขยำยกำร
ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง (High Value Bio-Based Products) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริม
สุขภำพ (Health and Well-Being Products) ทั้งนี้ เพื่อให้ขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจที่แบ่งแยกจำกกันอย่ำงชัดเจน ระหว่ำง
กลุ่มบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ BCP และ KSL ได้เข้ำท ำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำผู้ถือหุ้น(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 
มกรำคม 2565 เพื่อท ำควำมตกลงก ำหนดข้อห้ำมประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงธุรกิจ
ในอนำคตด้วย โดยขอบเขตของธุรกิจที่ห้ำมแข่งขันตำมสัญญำผู้ถือหุ้นฉบับที่มีผลใช้บังคับจะครอบคลุมธุรกิจดังต่อไปนี้  
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(1) ธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล (2) ธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล (B100) และ/หรือกลีเซอรีน (Glycerine) 
(3) ธุรกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูงที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ Manus Bio Inc. เป็นเจ้ำของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้
เดียว และ (4) ธุรกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้ำน Health & Well-Being  ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้อ 9.2.3 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ 
(Shareholders’ Agreement)) 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบ (1) ธุรกิจหลักคือ
ธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-based Products) ประเภทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) ได้แก่ เอ
ทำนอล ไบโอดีเซล และ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ (2) ธุรกิจอื่นคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง (High Value Bio-
Based Products) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภำพ (Health and Well-Being Products) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(“ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสูงที่ส่งเสริมสุขภำพ”)  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยจ ำนวน 4 บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“KGI”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยเอทำนอล โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นใน KGI ร้อยละ 100.0 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดของ KGI 

2. บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกัด (“BBE”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยเอทำนอล โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นใน BBE ร้อยละ 85.0 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดของ BBE 

3. บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด (“BBF”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยไบโอดีเซล โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน 
BBF ร้อยละ 70.0 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดของ BBF 

4. บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพำเวอร์ จ ำกัด (“BUP”) ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคและพลังงำน 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BUP ร้อยละ 100.0 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดของ BUP 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังถือหุ้นอยู่ในกำรร่วมค้ำที่ประกอบธุรกิจอื่นจ ำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ 
จ ำกัด (“WIN”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง แม้ว่ำบริษัทฯ ถือหุ้นใน WIN ร้อยละ 51.0
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่ำว แต่เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจควบคุมเหนือกิจกำร และกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญ
ต้องได้รับมติเอกฉันท์จำกผู้ถือหุ้นทุกฝ่ำย จึงถือเป็นบริษัทร่วม (เรียกรวมบริษัทฯ บริษัทย่อย และกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ ว่ำ 
“กลุ่มบริษัทฯ”) 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและผู้ค้ำเอทำนอลชั้นน ำของประเทศไทย โดยจ ำหน่ำยเอทำนอลให้แก่ผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ ำมันรำยใหญ่ของประเทศ ได้แก่ BCP 
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (“Shell”) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“Esso”) และบริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) (“OR”) เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงำนผลิตเอทำนอลทั้งหมด 3 โรงงำนตั้งอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีก ำลังกำรผลิตรวมส ำหรับเอทำนอลทั้งหมด 600,000 ลิตรต่อ
วัน หรือคิดเป็นก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ส ำหรับเอทำนอล 577,500 ลิตรต่อวัน โดยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำ
นอลของกลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้ คิดเป็นร้อยละ 35.1 และร้อยละ 32.6 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวำคม 2563 และปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ตำมล ำดับ และมีก ำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 36.0 และร้อยละ 11.6 ของ
ก ำไรขั้นต้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ตำมล ำดับ 
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กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ำไบโอดีเซลชั้นน ำของประเทศไทย โดยจ ำหน่ำยไบโอดีเซลให้แก่ผู้ค้ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ ำมันรำยใหญ่ของประเทศ ได้แก่ 
BCP Shell Esso และ OR เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงำนผลิตไบโอดีเซลตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีก ำลังกำร
ผลิตรวมส ำหรับไบโอดีเซลทั้งหมด 1,000,000 ลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ส ำหรับไบโอดีเซล 
700,000 ลิตรต่อวัน โดยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลของกลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้ คิดเป็นร้อยละ 64.5 และร้อยละ 67.1  
ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ตำมล ำดับ และ
มีก ำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 64.0 และร้อยละ 88.3 ของก ำไรขั้นต้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2563 และปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ตำมล ำดับ 

นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีควำมมุ่งมั่นที่จะก้ำวเป็นผู้น ำของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสูงที่ส่งเสริมสุขภำพ 
โดยมีผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง เช่น สำรให้ควำมหวำนจำกธรรมชำติ สำรปรุงแต่งสี กลิ่น รสจำกธรรมชำติ วัตถุดิบชีวภำพส ำหรับ
กำรใช้ในกำรผลิตเครื่องส ำอำง ยำ หรือชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับโมเดล Bio-Circular-Green Economy 
(“BCG”) พ.ศ. 2564 – 2569 ของภำครัฐ ท่ีเป็นกรอบในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและพำประเทศไทยไปสู่เป้ำหมำยของกำรเป็น
ประเทศที่มีรำยได้สูงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ เริ่มด ำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสูงที่ส่งเสริม
สุขภำพโดยเข้ำลงทุนในสตำร์ทอัพที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในเทคโนโลยีชีวภำพขั้นสูง ทั้งในไทยและต่ำงประเทศ เพื่อ
เปิดโอกำสให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งกำรน ำข้อมูล ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ
จำกกำรร่วมทุนมำขยำยกำรด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูงในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
ต่อไป 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มั่นคงจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลและไบโอดีเซล นอกจำกนี้ยังมีควำม
มุ่งมั่นที่จะสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคตของกระทรวง
อุตสำหกรรม ทั้งนี้รำยได้รวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ มีจ ำนวน 10,059.7 ล้ำนบำท 12,619.9 ล้ำนบำท และ 14,131.9  ล้ำน
บำท ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ตำมล ำดับ ท ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นทั้งหมดเท่ำกับ 885.1 ล้ำนบำท 1,702.2 ล้ำนบำท และ 1,029.53 ล้ำนบำท ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562 วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ตำมล ำดับ 
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กำรจัดโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ: 

แผนภำพแสดงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 เป็นไป
ตำมแผนภำพดังต่อไปนี้ 

  
    กลุ่มธุรกิจหลกั                 ธุรกิจอื่น 

หมำยเหตุ: (1) ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 15.0 ถือโดยสีมำ ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบรษิัทฯ ทั้งนี ้ สีมำ มิได้
เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกัน 

 (2) ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30.0 ถือโดย UAC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบรษิัทฯ ทั้งนี้ UAC มิได้
เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกัน 

 (3) ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดย Manus ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ Manus 
มิได้เป็นนิติบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกัน 

 (4) เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2564 UBE ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ บริษัทฯ มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน UBE ลดลงจำกร้อยละ 21.3 เป็นร้อยละ 12.4 ซึ่งท ำให้ UBE เปล่ียนสถำนะจำกบริษัท
ร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนอื่น (ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับงวดเก้ำ
เดือน ส้ินสุดวันท่ี วันท่ี 31 ธันวำคม 2564)  

 (5) บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิท์ี่แปลงสภำพได้ของ Manus Bio Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกำและด ำเนินธุรกจิเกีย่วกับเทคโนโลยีชีวภำพขั้นสูง เปน็จ ำนวนทัง้ส้ิน 25 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเทำ่กับประมำณ 796 ล้ำนบำท โดยคิดเปน็สัดส่วนกำรถือหุ้นกรณีแปลงสภำพเป็น
หุ้นสำมัญที่ร้อยละ 5.6 

  

BCP KSL 

KGI BBE(1) BBF(2) 

60.0% 40.0% 

100.0% 85.0% 70.0%  12.4% 
12.4 %

BUP WIN(3)
 Manus(5) 

51.0% 100.0% 5.6% 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงชีวภำพและผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูงที่

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสขุภำพของกลุ่ม BCP และ KSL  

UBE(4) 
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รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่: 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มกรำคม 2565 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อ
ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก สรุปได้ดังนี ้

รำยชื่อ โครงสร้ำงกำรถือหุน้ก่อน
กำรเสนอขำยหุ้น  

ณ วันที่ 6 มกรำคม 2565 
 

โครงสร้ำงกำรถือหุน้หลังกำรเสนอขำยหุน้ 
(โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นทั้งจ ำนวน) 

ภำยใต้สมมติฐำนว่ำจะไม่มี
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งจ ำนวน  

ภำยใต้สมมติฐำนว่ำจะมีกำร
ใช้สิทธิซื้อหุน้ทั้งจ ำนวน(6) 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. BCP(1)(7) 607,679,988 60.0 607,679,988 42.0 581,687,988 40.2 

2. KSL(2)(7) 405,119,988 40.0 405,119,988 28.0 387,791,988 26.8 

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

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

5. ผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP 
เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ
กำรจัดสรรหุ้น(5) 

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

6. ผู้ถือหุ้น เดิมของ KSL 
เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ
กำรจัดสรรหุ้น(5) 

- - 43,320,000 3.0 43,320,000 3.0 

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

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

หมำยเหตุ: (1) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ ำมัน และธุรกิจจ ำหน่ำยน้ ำมันส ำเร็จรูปทั้งค้ำ
ปลีก ค้ำส่ง โดย ณ 14 กุมภำพันธ์ 2565 BCP มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ดังนี ้

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. ส ำนักงำนประกันสังคม 198,307,697 14.4 
2. กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 136,586,300 9.9 
3. กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 136,586,300 9.9 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 102,032,869 9.9 
5. กระทรวงกำรคลัง  65,543,767 4.8 
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 44,177,900 3.2 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  38,067,198 2.8 
8. นำง สมทรง ลำภำนันต์รัตน์  26,733,700 1.9 
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  24,154,700 1.8 
10. บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 19,238,000 1.4 
รวมจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 791,428,431 57.5 

11. อ่ืนๆ 585,494,726 42.5 
รวมจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 1,376,923,157 100.0 

ที่มำ: SET 
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  (2) KSL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำตำลทรำย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
เกี่ยวเนื่อง โดย ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 KSL มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ดังนี ้

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด 1,468,242,728 33.3 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 124,800,642 2.8 

3. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 115,355,499 2.6 

4. นำยจ ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 113,075,331 2.6 

5. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 100,298,048 2.3 

6. น.ส. ดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 99,799,954 2.3 

7. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 99,733,643 2.3 

8. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 96,475,726 2.2 

9. นำย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 93,847,124 2.1 

10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 89,698,136 2.0 

รวมจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 2,401,326,831 54.4 

11. อ่ืนๆ 2,008,905,788 45.6 

รวมจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 4,410,232,619 100.0 

ที่มำ: SET และบริษัทฯ 
 (3) ตัวแทนของ BCP 3 คน ประกอบด้วย นำยกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์นำยสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ นำงสำววรรณสิริ ตรงตระกูล

วงศ์ ถือหุ้นคนละ 4 หุ้น (เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือหุ้นเพ่ือกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ โดยจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวน
หุ้นภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุน)   

 (4) ตัวแทนของ KSL 3 คน ประกอบด้วย นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ และนำงสำวกมรวรรณ ชินธรรมมิตร์ 
ถือหุ้นคนละ 4 หุ้น (เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือหุ้นเพื่อกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ โดยอำจมีจ ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นภำยหลัง
กำรเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนหำกมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นในส่วน Pre-emptive offering)  

 (5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP และ KSL เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้น ใช้สิทธิจองซ้ือและได้รับกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอ
ขำยใน Pre-emptive offering ทั้งจ ำนวน 

 (6) ภำยใต้สมมติฐำนว่ำไม่ได้มีกำรซื้อหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ฯ แต่จะมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นจำก BCP และ KSL ทั้งจ ำนวน 
โดยผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะด ำเนินกำรยืมหุ้นจำก BCP เป็นจ ำนวนไม่เกิน 25,992,000 หุ้น และ 
KSL เป็นจ ำนวนไม่เกิน 17,328,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนไม่เกิน 43,320,000 หุ้น 

 (7)  BCP และ KSL ในฐำนะผู้ถือหุ้นที่เข้ำข่ำยเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน (Strategic Shareholder) ตกลงให้จ ำนวนหุ้น 
BBGI ทั้งหมดของตน (ไม่รวมหุ้นในส่วนที่ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินจะด ำเนินกำรยืมหุ้นจำก BCP และ KSL เพ่ือรองรับกำรจัดสรร
หุ้นส่วนเกิน) เป็นหุ้นที่จะถูกห้ำมขำย เป็นระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลังจำกกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สรุปรำยละเอียดดังนี้ 
1) หุ้นจ ำนวน 795.3 ล้ำนหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.0 ของทุนช ำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้) เป็น

หุ้นที่จะถูกห้ำมขำยตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม)  

2) หุ้นที่ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือนที่สำมำรถขำยได้ตำม 1) และหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจ ำนวน 217.49 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้น
ที่จะถูกห้ำมขำยตำมเง่ือนไขที่ BCP และ KSL ตกลง ในสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำผู้ถือหุ้น (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 ม.ค. 
65 โดยจะน ำฝำกหุ้นดังกล่ำวไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ตำมที่ผู้ถือหุ้นตกลงกัน ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้รับทรำบและเห็นว่ำกำร
น ำฝำกหุ้นดังกล่ำวมีข้อผูกพันในทำงกฏหมำยที่ท ำให้ทำง BCP และ KSL ไม่สำมำรถน ำหุ้นของตนโอนออก หรือขำยได้
เป็นระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลังจำกกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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คณะกรรมกำรบริษัท: 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 11 ท่ำน ดังนี้  

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง 

1. นำยพิชัย ชุณหวชิร ประธำนกรรมกำร 

2. นำยจ ำรูญ ชินธรรมมิตร์ รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและบรรษัทภิบำล/
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรกล่ันกรองกำรลงทุน 

5. นำยกิตติพงศ์ ล่ิมสุวรรณโรจน์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและบรรษัทภิบำล/กรรมกำร
กลั่นกรองกำรลงทุน 

6. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร/กรรมกำรกล่ันกรองกำรลงทุน 

7. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและบรรษัทภิบำล 

8. รศ. จำรุพร ไวยนันท์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9. ดร. ฐิตำภำ สมิตินนท์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

10. นำยแมทธิว กิจโอธำน กรรมกำรอิสระ /กรรมกำรกล่ันกรองกำรลงทุน/กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

11. นำงแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมี นำยสุพงศ์ พงศ์ปริตร เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท 

ทั้งนี้ ข้อมูลและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 (รำยละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับ

มอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท) 
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สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง: 

1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจและอุตสำหกรรมของบริษัทฯ 

1.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ และกำรไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดิบที่มีคุณภำพในปริมำณที่
เพียงพอและต่อเนื่องในรำคำที่เหมำะสม 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลและไบโอดีเซลของกลุ่มบริษัทฯ มำจำกพืชผลทำงกำรเกษตร ได้แก่ กำกน้ ำตำล น้ ำตำล
ทรำยดิบ มันส ำปะหลัง และน้ ำมันปำล์มดิบ ซึ่งหำกรำคำวัตถุดิบมีควำมผันผวน หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดิบที่มี
คุณภำพได้ในปริมำณที่เพียงพอ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อต้นทุนกำรผลิต ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

1.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 

รำคำขำยเอทำนอลและรำคำขำยไบโอดีเซลมีกำรผันแปรไปตำมกลไกของตลำดในแต่ละช่วงดังนั้น ควำมผันผวนของ
รำคำขำยเอทำนอลและรำคำขำยไบโอดีเซลจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อรำยได้จำกกำร
ขำย ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรซื้อขำยเอทำนอลและไบโอดีเซลกับลูกค้ำรำยใหญ่ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 ดังนั้น หำกลูกค้ำ
รำยใดรำยหน่ึงหรือทั้งหมดลดปริมำณกำรส่ังซื้อผลิตภัณฑ์หรือยกเลิกกำรส่ังซื้อผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มบริษัทฯ อำจส่งผลกระทบ
ในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในกำรจัดหำกำกน้ ำตำลเพื่อใช้ในกำรผลิตเอทำนอล 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดหำกำกน้ ำตำลจำกโรงงำนน้ ำตำลในกลุ่มบริษัท KSL เป็นหลัก หำกในอนำคตกลุ่มบริษัท KSL 
ไม่สำมำรถส่งมอบกำกน้ ำตำลได้ตำมปริมำณ และ/หรือคุณภำพที่ก ำหนดในสัญญำ กลุ่มบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถจัดหำ
กำกน้ ำตำลมำทดแทนในปริมำณที่เพียงพอ และ/หรือในรำคำหรือเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เหมำะสม 

1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำสำธำรณูปโภคเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต 

กระบวนกำรผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ต้องใช้สำธำรณูปโภคที่ส ำคัญ เช่น ไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ น้ ำ และไอน้ ำ หำกเกิด
ภำวะขำดแคลนสำธำรณูปโภค อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องลดอัตรำกำรผลิตหรือหยุดกำรด ำเนินงำน หรือมีต้นทุนในกำร
จัดหำสำธำรณูปโภคเพิ่มขึ้น 

1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมคุ้มครองไม่เพียงพอ 

กำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปจำกกระบวนกำรผลิตและด ำเนินงำน ซึ่งรวมถึง
ควำมเส่ียงภัยที่เกิดจำกเหตุระเบิด อัคคีภัย ภัยธรรมชำติ ควำมคุ้มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ท ำไว้อำจไม่เพียงพอ ซึ่ง
อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1.7 ควำมเสี่ยงจำกกำรขนส่งเอทำนอลและไบโอดีเซล 

กำรขนส่งเอทำนอลและไบโอดีเซลโดยผู้ให้บริกำรขนส่งจำกบริษัทอื่น (Outsource) อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
สินค้ำ หรืออำจเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้องจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ และอำจท ำให้กำรจัดส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำเกิด
ควำมล่ำช้ำ และ/หรือคุณภำพสินค้ำไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
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1.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบำยและกำรสนับสนุนของภำครัฐถือว่ำเป็นแรงขับเคล่ือนหลักที่ส่งผลต่อทิศทำงกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) หำกภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกนโยบำยและ
ข้อก ำหนดอื่นๆ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1.9 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำตต่ำงๆ รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงครบถ้วน 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนรำชกำรท่ีมีหน้ำที่ก ำกับดูแลใบอนุญำต
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน เช่น กรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของ
ใบอนุญำตได้ครบถ้วน อำจส่งผลให้หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลอำจพิจำรณำระงับ หรือยกเลิกใบอนุญำต 
หรือไม่ต่ออำยุใบอนุญำต ได้ 

1.10 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลและไบโอดีเซล หำกเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือเหตุสุดวิสัย 
เช่น กำรขัดข้องของระบบ อุทกภัย ภัยธรรมชำติ อุบัติภัย หรือกำรก่อวินำศกรรมในพื้นที่ที่โรงงำนของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ อำจ
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ 

1.11 ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 

กำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ดังนั้น 
หำกกฎหมำยและกฎระเบียบดังกล่ำวมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือระบบบ ำบัดน้ ำเสียของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภำพไม่
เพียงพอ จึงอำจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนจำกชุมชนในละแวกได้โดยง่ำย  ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ อำจต้องหยุดด ำเนินกำร ซึ่งอำจส่งผล
กระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1.12    ควำมเสี่ยงจำกแหล่งพลังงำนทำงเลือกส ำหรับรถยนต์ 

   นวัตกรรมด้ำนยำนยนต์ที่ส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงจำกรถยนต์ที่ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงำนสู่รถยนต์ที่
สำมำรถใช้พลังงำนทำงเลือกที่มีต้นทุนถูกกว่ำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในฐำนะผู้ผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลและไบโอดีเซลเพื่อใช้ในกำรผลิตน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ 

1.13 ควำมเสี่ยงข้อพิพำททำงกฎหมำย 

กลุ่ม UBE ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน UBE ร้อยละ 12.4 มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยังไม่ส้ินสุดซึ่งอำจท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่ม UBE หยุดชะงัก และอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษัทฯ   

1.14 ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลเกรดเชื้อเพลิง
และไบโอดีเซลที่ลดลงตำมควำมต้องกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ ำมันดีเซล 
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2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน 

BCP และ KSL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระ
แล้ว อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จะมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนไปในทิศทำงใด
ทิศทำงหน่ึง และสำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทฯ ได้  

2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้บริหำรหลักและพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

บริษัทฯ ได้มีกำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำน (Secondment Contract) ระยะส้ันกับ BCP และ KSL ในต ำแหน่งงำน
ที่ส ำคัญ หำก BCP และ KSL มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่อำจไม่มีกำรส่งบุคลำกรที่ส ำคัญเพื่อมำปฏิบัติงำนท่ีบริษัทฯ  

2.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้ถือหุ้นใหญ่ในกำรให้บริกำรงำนบริกำรด้ำนองค์กรต่ำงๆ 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำกับ BCP และ/หรือ KSL เพื่อรับบริกำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงๆ  เช่น งำนบริกำร
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  หำก BCP และ KSL ระงับกำรให้บริกำรดังกล่ำว บริษัทฯ อำจต้องพัฒนำบุคลำกรของ
บริษัทฯ ซึ่งอำจใช้เวลำมำกและส่งผลกระทบในทำงลบต่อต้นทุนของบริษัทฯ  

2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสัมพันธ์ของกำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ 

บริษัทฯ มีพันธมิตรท่ีร่วมลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ (1) UAC  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30.0 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดของ 
BBF และ (2) สีมำ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 15.0 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดของ BBE ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งหรือปัญหำระหว่ำงบริษัทฯ กับพันธมิตรของบริษัทฯ  

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 

3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กระแสเงินสดของบริษัทฯ มำจำกเงินปันผลที่จะได้รับจำกบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วมเป็นหลัก 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีกระแสเงินสดหลักมำจำกเงินปันผล
จำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หำกบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประสบกับอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ย่อมส่งผลกระทบในทำง
ลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีภำระหนี้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและกำรออกหุ้นกู้ 

กลุ่มบริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงมีกำรออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีภำระที่ต้องช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถำบันกำรเงินและช ำระคืนหุ้นกู้รวมถึงต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขตำมที่ได้ระบุในสัญญำเงินกู้ 

3.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

ในบำงครั้งกลุ่มบริษัทฯ อำจมีกำรขำยสินค้ำหรือส่ังซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศรวมถึงบริษัทฯ อำจ
พิจำรณำลงทุนในกิจกำรต่ำงประเทศเป็นครั้งครำว ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงหำกอัตรำแลกเปล่ียนมีควำมผัน
ผวนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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4. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนโครงกำรใหม่ 

4.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินลงทุนส ำหรับใช้ในกำรประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-Based 
Products) 

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรลงทุนขยำยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลและไบโอดีเซล และลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์
ชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสูงที่ส่งเสริมสุขภำพ หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนทั้งส่วนเงินกู้ยืมและส่วนของทุนเพื่อมำใช้ใน
กำรขยำยธุรกิจดังกล่ำว จะส่งผลให้กำรลงทุนในอนำคตไม่เป็นไปตำมแผนกำรที่วำงไว้ 

4.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ และ/หรือ กลุ่มบริษัทฯ 
อำจสูญเสียโอกำสในกำรลงทุน 

กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้ำหมำยกำรเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-Based Products) อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่น
จะแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูงที่ส่งเสริมสุขภำพ หำกกลุ่มบริษัทฯ 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรขยำยธุรกิจได้ส ำเร็จอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจและด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ 

5. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

5.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรน ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทั่วไปในครั้งนี้ก่อนท่ีจะรับทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีควำมไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

5.2  ควำมเสี่ยงจำกรำคำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ อำจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขำดทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้
ลงทุนที่ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในกำรเสนอขำยหุ้นครั้งนี้ 

รำคำหุ้นของบริษัทอำจมคีวำมผนัผวนหรือเปล่ียนแปลงตำมสภำวะกำรซื้อขำยในตลำด หรืออำจเป็นผลมำจำก
ปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ เช่น สภำวะตลำด ภำวะเศรษฐกจิหรือกำรเมือง ฯลฯ 
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โครงสร้ำงรำยได ้

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 – 2564 สรุปได้ดังนี ้

รำยได้ 

ส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. รำยได้จำกกำรขำย             
 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล(1) 4,137.82 41.13 4,427.95 35.09 4,610.79 32.63 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล(2) 5,875.14 58.40 8,142.69 64.52 9,481.73 67.09 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูงที่ส่งเสริมสุขภำพ - - - - 2,421.39 0.02 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 10,012.95 99.54 12,570.64 99.61 14,094.94 99.74 
2. รำยได้ดอกเบี้ย 0.80 0.01 1.41 0.01 2,256.85 0.01 

3. รำยได้อื่น(3) 45.97 0.46 47.88 0.38 34,748.25 0.25 
รำยได้รวม 10,059.72 100.00 12,619.92 100.00 14,131.95 100.00 

ที่มำ: จำกฝ่ำยจัดกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมประจ ำปี 2562 – 2564 
หมำยเหตุ: (1) รำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลเกรดเชื้อเพลิง เอทำนอลเกรดอุตสำหกรรม และเอทำนอลเกรดเภสัช

กรรมและรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซชีวภำพ 
(2) รำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซลที่ผลิตเอง รำยได้จำกกำรจัดหำและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล รำยได้ จำก

กำรรับจ้ำงกลั่นไบโอดีเซล และรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์พลอยได้และผลิตภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูป  
(3) รำยได้อื่น โดยหลักประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยกำกน้ ำตำลและน้ ำตำลทรำยดิบ เป็นต้น 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ฐานะการเงิน 

ฐำนะกำรเงิน หน่วย 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

2562 2563 2564 
สินทรัพย์รวม ล้ำนบำท 11,493.67 12,731.47 12,907.10 
หนี้สินรวม ล้ำนบำท 5,956.20 6,227.03 6,003.00 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ล้ำนบำท 5,537.47 6,504.43 6,904.10 

ผลการด าเนินงาน 

ผลกำรด ำเนินงำน หน่วย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2562 2563 2564 

รำยได้รวม(1) ล้ำนบำท 10,059.72 12,619.92 14,131.95 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(2) ล้ำนบำท 9,609.40 11,508.24 12,943.77 
ก ำไรสุทธ ิ ล้ำนบำท 450.32 1,111.68 1,188.18 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (EPS)(3) บำท 0.76 1.67 0.95(4) 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ หน่วย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2562 2563 2564 

อัตรำก ำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.84 13.54 7.30 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (EBITDA)(5) ร้อยละ 6.27 11.04 9.95 

อัตรำก ำไรสุทธ ิ ร้อยละ 4.50 8.84 4.34 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 1.08 0.96 0.87 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร(6)  เท่ำ 15.68 26.87 27.59 

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ 7.77 15.10 15.45 

หมำยเหตุ: (1) รำยได้รวม = รำยได้จำกกำรขำย + รำยได้ดอกเบี้ย + รำยได้อื่น 

 (2) ค่ำใช้จ่ำยรวม   =   ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร + ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย + ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร + ต้นทุน
ทำงกำรเงิน + ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 (3) ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ 
(4) เม่ือวันที่ 24 ธันวำคม 2564 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงหุ้นทีต่รำไว้ของบริษัท

จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 5 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อกระทรวง
พำณิชย์เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 6 มกรำคม 2565 ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ดังกล่ำวมีผลให้จ ำนวนหุ้นของบริษัท
เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 506.40 ล้ำนหุน้ เป็น 1,012.80 ล้ำนหุ้น ดังนั้นบริษทัฯ จึงแสดงก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนในปี 2564 เสมือนว่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงดังกลำ่วเกิดขึ้นแตแ่รก 

 (5) อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน = ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (EBITDA) / ขำยสุทธิ 
 (6) อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร = (ก ำไรสุทธิ + ค่ำเสื่อมรำคำ) / สินทรพัย์ถำวรสุทธิ (เฉลี่ย) 

ค ำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน: 

1. รำยได้จำกกำรขำยและก ำไรขั้นต้น 

โดยรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 มีจ ำนวน 10,012.95 ล้ำนบำท 12,570.64 ล้ำนบำท 
และ 14,094.94 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้น 2,557.68 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.54 ในปี 2563 และเพิ่มขึ้น 1,524.30 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 12.13 ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของรำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภำพ 
(Biofuel) โดยรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเติบโตขึ้นตำมก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงำนของ KGI รวมทั้ง
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตของ BBE อีกทั้งรำคำขำยเอทำนอลที่ปรับเพิ่มขึ้นตำมรำคำต้นทุนวัตถุดิบหลักจำกผลกระทบ
ของปัญหำภัยแล้งที่รุนแรงในปี 2563 ในขณะที่ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกควำมต้องกำร
ใช้ไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรท่ีภำครัฐออกมำตรกำรกระตุ้นกำรใช้น้ ำมันปำล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ผ่ำนมำตรกำร
ต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนดน้ ำมันดีเซล B10 เป็นน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพื้นฐำนแทนน้ ำมันดีเซล B7 กำรผลักดันกำรส่งออก
น้ ำมันปำล์ม และกำรน ำน้ ำมันปำล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น นอกจำกนั้นรำคำขำยไบโอดีเซล ยังมีกำรปรับตัวสูงขึ้น
จำกผลผลิตที่ลดลงของมำเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่เป็นประเทศผู้ผลิตรำยใหญ่ของอุตสำหกรรม ด้วยเหตุผลตำมที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในปี 2562 - 2564 จ ำนวน 885.07 ล้ำนบำท 1,702.23 ล้ำนบำท และ 1,029.53 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 8.84 ร้อยละ 13.54 และร้อยละ 7.30 ตำมล ำดับ 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 - 2564 มีจ ำนวน 300.29 ล้ำนบำท 330.30 ล้ำนบำท 
และ 275.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 3.00 ร้อยละ 2.63 และร้อยละ 1.96 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย 
ตำมล ำดับ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำช่วยปฏิบัติงำน  
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(Secondment Agreement) พนักงำน และค่ำขนส่ง ผลจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพของกลุ่มบริษัทฯ ท ำให้มี
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นตำมล ำดับ จ ำนวน 628.19 ล้ำนบำท 1,387.95 ล้ำนบำท และ 1,402.89 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 6.27 ร้อยละ 11.04 และร้อยละ 9.95 ในปี 2562 - 2564 ตำมล ำดับ โดยใน
ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมเงินลงทุนใน UBE รวมถึงได้มีกำรเปล่ียนถำนะจำกบริษัทร่วม
เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น เนื่องจำก UBE ได้ท ำกำรออกเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำกทั้งหมด
ที่กล่ำวมำ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 450.32 ล้ำนบำท 1,111.68 ล้ำนบำท และ 1,188.18 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 4.50 ร้อยละ 8.84 และร้อยละ 8.43 ในปี 2562 ถึงปี 2564 ตำมล ำดับ ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ มี
ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ ำนวน 386.95 ล้ำนบำท 845.17 ล้ำนบำท และ 960.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไร
สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ำกับร้อยละ 3.86 ร้อยละ 6.72 และร้อยละ 6.81 ตำมล ำดับ ซึ่งปรับตัวในทิศทำงเดียวกับ
ก ำไรท่ีเพิ่มขึ้น 

3. สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2562 - 2564 มีจ ำนวน 11,493.67 ล้ำนบำท 12,731.47 ล้ำนบำท และ 
12,907.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้น 1,237.80 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.77 ในปี 2563 และเพิ่มขึ้น 175.64 ล้ำน
บำทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 ในปี 2564 โดยกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2563  มีสำเหตุหลักจำกกำรลงทุนใน 
Preferred Stock Series B ของบริษัท Manus Bio กำรลงทุนโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำพองระยะที่ 2 และโครงกำร
สร้ำงถังเก็บโมลำสเพิ่มเติม รวมถึงกำรที่ BBF มีกำรลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำร Refined Glycerin กำรเติบโตของสินทรัพย์
รวมปี 2564 มีสำเหตุหลักจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของ UBE กำรลงทุนโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำพองระยะที่ 2 
เพิ่มเติมของ KGI และกำรเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร Refined Glycerin ของ BBF 

4. หนี้สิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2562 ถึงส้ินปี 2564 จ ำนวน 5,956.20 ล้ำนบำท 6,227.03 ล้ำนบำท และ 
6,003.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้น 270.83 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.55 ในปี 2563 และลดลง 224.02 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.60 ในปี 2564 จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็นหลัก โดย
กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินคงเหลือจ ำนวน 4,460.93 ล้ำนบำท 4,837.30 
ล้ำนบำท และ 3,032.72 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นไปตำมกำรเติบโตของธุรกิจ และกำรลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรออกขำยหุ้นกู้เป็นครั้งแรก จ ำนวน 1,300 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช ำระคืนเงินกู้เดิม ลงทุนในธุรกิจใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจำกนั้นกลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับอันดับเครดิตองค์กร
จำก ทริสเรตติ้งที่ระดับ BBB+ เมื่อวันท่ี 29 ตุลำคม 2564 ซึ่งสะท้อนถึงสถำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2562 - 2564 จ ำนวน 5,537.47 ล้ำนบำท 6,504.43 ล้ำนบำท และ 
6,904.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้น 966.96 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.46 ในปี 2563 และ 399.66 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.14 ในปี 2564 ตำมล ำดับ โดยสำเหตุที่เพิ่มขึ้นมำจำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยปันผลทั้งหมด 2 ครั้ง (1) เงินปันผลประจ ำปี 2563 จ่ำยจำกก ำไรสะสม ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 101.028 ล้ำนบำท จ่ำย ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564 และ (2) เงินปันผล
ระหว่ำงกำล เป็นจ ำนวนเงินท้ังส้ิน 400.06 ล้ำนบำท จ่ำย ณ วันท่ี 8 ธันวำคม 2564  
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