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สารบญั 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ                                                                                หน้า 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ สว่นที ่1 – 1 หน้า 1 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ สว่นที ่1 – 2 หน้า 1 

3. ปัจจยัความเสีย่ง สว่นที ่1 – 3 หน้า 1 

4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ สว่นที ่1 – 4 หน้า 1 

5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย   สว่นที ่1 – 5 หน้า 1 

6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ สว่นที ่1 – 6 หน้า 1 

  ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ                      

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ สว่นที ่2 – 7 หน้า 1 

8. โครงสรา้งการจดัการ สว่นที ่2 – 8 หน้า 1 

9. การก ากบัดแูลกจิการ สว่นที ่2 – 9 หน้า 1 

10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร สว่นที ่2 – 10 หน้า 1 

11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง สว่นที ่2 – 11 หน้า 1 

12. รายการระหว่างกนั สว่นที ่2 – 12 หน้า 1 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน                     

13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั สว่นที ่3 – 13 หน้า 1 

14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ สว่นที ่3 – 14 หน้า 1 

ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ
สงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในกาควบคุมดูแล
การท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มอี านาจควบคุมในบรษิัท บรษิัทย่อย และ
บรษิทัรว่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค านิยาม 
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1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจ  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกจิหลกัของ บ.ีกรมิ ซึง่ด าเนินธุรกจิในประเทศ
ไทยมานานกว่า 140 ปี ภายใต้ปรชัญาการด าเนินธุรกจิดว้ยความโอบออ้มอารเีพื่อสรา้งความศวิไิลซ์  ภายใต้
ความเป็นหนึ่งเดียวกบัธรรมชาติ (Doing Business With Compassion for the Development of Civilization 
in Harmony with Nature) 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จดัตัง้ขึน้ในชือ่ บรษิทั บอรเ์นียว (1993) จ ากดั เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2536 เตบิโต
กา้วมาเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟ้า ABP1 
(บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั) ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มและไดเ้ปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชยใ์นปี 2541 จากนัน้ไดม้กีารขยายการลงทุนดา้นโครงการโรงไฟฟ้าเรือ่ยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ในปี 
2554 ไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั โดยไดม้กีารขยายการลงทนุโครงการไฟฟ้าทัง้ใน
ประเทศและเริม่มกีารขยายการลงทุนโรงไฟฟฟ้าไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน จากนัน้เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2559   
ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครัง้แรก เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2560 โดยมทีนุจดทะเบยีน 5,400,000,000 บาท 

ส าหรบัการขายไฟฟ้าและไอน ้าในประเทศไทย บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มคีูส่ญัญาในสญัญาขายไฟฟ้าดงันี้  

(1)  สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายใตโ้ครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP  

(2)  สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรมผ่านโครงขา่ยไฟฟ้าและไอน ้าของบรษิทั ที่
ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 ราย ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชัน้น า 5 แห่ง
ประกอบดว้ย  

1. นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ี 
2. นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 
3. สวนอตุสาหกรรมบางกะด ี 
4. นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 
5. นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

(3)  สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์และโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 

(4) สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟน. ภายใตโ้ครงการในผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้
บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560  
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บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เริม่ลงทุนในโครงการพลงังานหมุนเวยีนตัง้แต่ปี 2558 และมแีผนจะขยายก าลงัการ
ผลติส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มและ
สนองนโยบายของรฐับาล 

ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เริม่ลงทุนในประเทศเวยีดนามตัง้แต่ปี 2542 โดย
ขายไฟฟ้าทีร่บัซื้อจากบรษิัทย่อยของ EVN ใหแ้ก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ เบยีนหวั 
ทัง้หมด ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ นอกจากนี้ยงัมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีอ่ยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 2  โครงการ คือโครงการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Solar Plant Project ก าลังการผลิตติดตัง้ 
420 เมกะวตัต์ และโครงการ Phu Yen TTP Solar Plant Peoject ก าลงัการผลิตติดตัง้ 257 เมกะวตัต์ ซึ่งมี
ก าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมถิุนายน 2562 

นอกจากนี้ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ยงัขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาวตัง้แต่ปี 2558 และยงั
มแีผนขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ 
เกาหลีใต้ มาเลเซีย กมัพูชา และฟิลิปปินส์  เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บี.กรมิ เพาเวอร์ มโีครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว 
และโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สรา้งและการพฒันา ซึง่มกี าลงัการผลติดงันี้ 

 
 

ประเภทโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทัง้หมด โรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 

จ านวน
โรงไฟฟ้า 

ประมาณการก าลงั
การผลิตติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

ประมาณการ
ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วน 
(เมกะวตัต)์ 

จ านวน
โรงไฟฟ้า 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการ
ผลิตตาม
สดัส่วน 

(เมกะวตัต)์ 

พลงัความรอ้นร่วม 17 2,137.51 1,318.41 15 1,897.5 1,078.4 

น ้ามนัดเีซล 1 13.0 4.0 1 13.0 4.0 

พลงังานแสงอาทติย ์ 24 822.0 557.2 22 145.0 120.6 

พลงัน ้า 9 132.6 94.5 2 20.1 14.1 

พลงังานลม 2 16.0 14.8 — — — 

ขยะอุตสาหกรรม 1 4.8 2.3 — — — 

รวม 542 3,125.92 1,991.22 40 2,075.6 1,217.1 

1 - โครงการโรงไฟฟ้าใหมข่อง ABP1, ABP2 และ BPLC1 เพือ่ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิ จะมกี าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน                                                   

140 เมกะวตัต์ต่อโรง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ  

- ภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธใินการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กบั ABPIF สิ้นสุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมี

สดัส่วนความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 และ ABP2 รอ้ยละ 51.2 (จากรอ้ยละ 15.3 ผ่านการถอืหน่วยลงทุนใน ABPIF) 

2  - ณ 15 มนีาคม 2562 มจี านวนโรงไฟฟ้า 56 โครงการ ประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ เท่ากบั 3,245 เมกะวตัต์ และประมาณ  
   การก าลงัผลติตามสดัส่วน เท่ากบั 2,260 เมกะวตัต์ 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคา้ทีล่งทนุในโครงการโรงไฟฟ้า โดยรายละเอยีดโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการ
เชงิพาณิชยแ์ลว้ ตามสถานทีต่ัง้สามารถสรปุไดด้งันี้ 

สถานท่ีตัง้ นิคมอตุสาหกรรม ประเภทโรงไฟฟ้า 
จ านวน
โรงไฟฟ้า 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ประเทศไทย 
ชลบุร ี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบรุ ี พลงัความรอ้นร่วม 5 732.3 150.0 277.7 60.6 
ระยอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง พลงัความรอ้นร่วม 5 646.7 150.0 374.3 87.0 

ชลบุร ี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั พลงัความรอ้นร่วม 2 159.1 70.0 159.1 70.0 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1 พลงัความรอ้นร่วม 1 130.2 30.0 97.6 22.5 
ปทุมธานี สวนอุตสาหกรรม บางกะด ี พลงัความรอ้นร่วม 2 229.2 40.0 169.6 29.6 
นครปฐม 

พระนครศรอียุธยา 
สระบุร ี
สระแกว้ 
เพชรบรูณ์ 
ฉะเชงิเทรา 
สุราษฎ์ธานี 

กรุงเทพมหานคร 
สมทุรปราการ 

นนทบุร ี
  

— พลงังานแสงอาทติย ์ 22 145.0 — 120.6 — 
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สถานท่ีตัง้ นิคมอตุสาหกรรม ประเภทโรงไฟฟ้า 
จ านวน
โรงไฟฟ้า 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

ไอน ้า 
(ตนัต่อชัว่โมง) 

เวยีดนาม 

เบยีนหวั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ เบยีนหวั 
พลงังานความรอ้นทีใ่ชน้ ้ามนั

ดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ 
1 13.0 — 4.0 — 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
จ าปาสกั — พลงัน ้า 2 20.1 — 14.1 — 

รวม 40 2,075.6 440.0 1,217.1 269.7 
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1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั วฒันธรรมและค่านิยม

องคก์ร  

1.1.1      วิสยัทศัน์: 

 “สรา้งพลงัใหก้บัสงัคมโลกดว้ยความโอบออ้มอาร ี(Empowering the World Compassionately)” 

1.1.2 พนัธกิจ: 

 พนัธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชื่อว่ามาตรฐานการท างานทีเ่ป็น

มอือาชพีและทดัเทยีมกบัระดบัสากล ประกอบกบั ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรจะเป็นรากฐาน

ที่มัน่คงในการเติบโตของธุรกิจ ท าให้บรษิัท สามารถผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ รวมถึงการ

ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ สามารถเพิม่มลูค่า อย่างยัง่ยนืใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีในทุกภาคส่วน บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ได้

ค านึงถงึเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร การพฒันาอย่างยัง่ยนื และการเจรญิเตบิโต

อยา่งต่อเนื่องของธุรกจิ โดยบรษิทัมพีนัธกจิในการด าเนินธุรกจิทีค่รอบคลุม 6 ดา้น ดงันี้ 
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1.1.3 กลยทุธท์างธรุกิจ: 

วสิยัทศัน์ (Vision) ของ บี.กรมิ เพาเวอร์ คอื การสรา้งพลงัให้กบัสงัคมโลกด้วยความโอบอ้อมอาร ี
(Empowering the World Compassionately) โดยค านึงถึงเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์  3 ประการ ได้แก ่
ความสามารถในการท าก าไร การพฒันาอย่างยัง่ยนื และการเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องของธุรกจิ โดยมพีนัธมิ
ตทางธุรกจิทีแ่ขง็แกรง่ ทัง้ในและต่างประเทศ 

บี.กรมิ เพาเวอร์ มีเป้าหมายในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมีสญัญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อพัฒนา
โรงไฟฟ้าใหม้ขีนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ใหไ้ด้ 5,000 เมกกะวตัต์  โดยมุ่งเน้นไปในโรงไฟฟ้าทีม่ผีลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มในระดบัต ่า ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ โรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวยีน ทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบโรงไฟฟ้าในอนาคต ทีม่กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้เตรยีมความพรอ้มไปสู ่
Smart Energy ที่น าระบบ Digital มาใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและบรหิารจดัการพลงังาน รวมทัง้การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน าระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) มาประยุกต์ใช้ในการบรหิารจดัการโครงข่ายให้เป็น 
Smart Micro Grid ที่มปีระสิทธิภาพและความมัน่คงสูง สามารถรองรบั Disruptive Technology ตอบสนอง
ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ และเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัไปสูก่ารเป็น Smart City  

  ความสามารถในการท าก าไร 

 (1) บริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั  อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  

บี.กรมิ เพาเวอร์ มีเป้าหมายหลกั คอืการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัท  
อยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหก้ลุ่มบรษิทั  เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าทีผ่ลติไฟฟ้าไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพและมคีวามมัน่คง ลด
ต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษัท  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บี.กริม 
เพาเวอร ์จงึใชก้ลยทุธใ์นการปฏบิตักิารและบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• พฒันาโครงข่ายระบบการส่งและขายไฟฟ้าและไอน ้าให้มปีระสทิธภิาพในการผลติ
และจ าหน่ายพลงังานสงูสดุ และสามารถส ารองแหล่งจ่ายระหว่างโรงไฟฟ้าในนิคมอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

• บรหิารจดัการการบ ารุงรกัษาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั  ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โดยให้ทมีงานบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิัท  ท างานร่วมกนักบัทมีงานบ ารุงรกัษาจากภายนอกภายใต้สญัญา
ใหบ้รกิารบ ารงุรกัษาระยะยาว 

• บริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าและการเดินเครื่องเพื่อให้การใช้งานโรงไฟฟ้ามี
ประสทิธภิาพสงูสดุในทกุชว่งเวลา 

• โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัท  เลือกใช้เครื่องจกัรที่มปีระสทิธภิาพสูงและเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัจากผูผ้ลติทีไ่ด้รบัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม
ของกลุ่มบรษิทั  ใชเ้ครือ่งจกัรจากบรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั และ บรษิทั จอี ีจ ากดั  
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• มุ่งเน้นการขายไฟฟ้าและไอน ้ าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
โครงการโรงไฟฟ้า เพือ่ลดการสญูเสยีกระแสไฟฟ้าในระบบสายสง่  

กลุ่มบรษิัทมทีีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทกัษะ และความรู้เชงิปฏิบัติการ (know-how) ที่
จ าเป็นในการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ กลุ่มบรษิทัจงึใหท้มีงานบรหิารและบุคลากร
ที่มีประสบการณ์ในการบรหิารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่  ย้ายไปดูแลโครงการโรงไฟฟ้าที่เพิ่งเริ่ม
ด าเนินการ ของกลุ่มบรษิทั  และเปิดโอกาสใหท้มีงานดงักล่าวเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
ตัง้แต่ในช่วงก่อสรา้งจนถงึพฒันาโครงการแล้วเสรจ็ เพื่อใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทั  มคีวามรู้ ความเขา้ใจใน
ขัน้ตอนและกระบวนการทางวศิวกรรมของโรงไฟฟ้าอย่างแทจ้รงิ และสามารถใชป้ระโยชน์จากความรู้  ความ
เข้าใจดังกล่าว ในการควบคุมการเดินเครื่องและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าภายหลังจากที่โรงไฟฟ้านัน้ได้เปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้  

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างทีมงานบ ารุงรกัษาจากภายนอก กลุ่มบริษัทจะให้ทีมงาน
บ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทั  ท างานร่วมกบัทมีงานบ ารุงรกัษาจากภายนอกเพื่อใหไ้ด้รบัความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร   
(know-how) และกลุ่มบรษิทัตัง้ใจว่าภายหลงัจากทีส่ญัญาใหบ้รกิารบ ารงุรกัษาระยะยาวหมดอายุ กลุ่มบรษิทัจะให้
ทมีบ ารงุรกัษาของกลุ่มบรษิทัด าเนินการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าครัง้ใหญ่ดว้ยตนเอง ซึง่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชือ่ว่าจะ
ท าใหส้ามารถลดตน้ทนุในการซ่อมบ ารงุได ้ 

(2) บริหารจดัการโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทั  ให้มีความเหมาะสม  

 กลุ่มบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทุนของกลุ่มบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสม เพื่อ
ลดตน้ทนุทางการเงนิและท าใหฐ้านะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัดยีิง่ขึน้ โดยกลุ่มบรษิทัใชน้โยบายในการพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศและต่างประเทศมคีวาม
เชือ่มัน่ และใหส้นิเชือ่แกโ่ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั  นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัยงัใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิใน
รปูแบบต่างๆ เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (hedging) จากทัง้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย 
ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในช่วงระหว่างการก่อสรา้งและเปิดด าเนินการแลว้ อกีทัง้กลุ่มบรษิทัจะมกีารจดั
สดัส่วนระหว่างเงนิกูย้มืสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั และสกุลเงนิบาท ในสดัส่วนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Natural Hedge) เนื่องจากรายไดค้า่พลงัไฟฟ้า (Capacity 
Payment) จาก กฟผ. จะผนัแปรตามอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิดอลล่ารส์หรฐัต่อเงนิบาท   

(3) พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลาและงบประมาณท่ีวางไว้ 

กลุ่มบรษิัทจะด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการเพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าก่อสรา้งเสรจ็ภายใน
เวลาทีก่ าหนด โดยมมีาตรการใหว้ศิวกรและทีป่รกึษาทางดา้นวศิวกรรมประสานงานและควบคมุการท างานของ
ผูร้บัเหมา EPC และผูร้บัจา้งอื่นๆ ในแต่ละโครงการ โดยจดัการใหก้ระบวนการบรหิารจดัการโครงการเป็นไป
ในรปูแบบเดยีวกนัตามมาตรฐานของกลุ่มบรษิทั  เพื่อใหผู้ร้บัเหมา EPC และผูร้บัจา้งอื่นๆ มกีารประสานงาน
และท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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นอกจากนี้ กลุ่มบรษิัทยงัคงด าเนินมาตรการควบคุมต้นทุนของโครงการโดยจัดให้มีการ
แข่งขนัทางราคาทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใสระหว่างผูท้ี่สนใจจะขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่กลุ่มบรษิทั  และแบ่ง
สดัส่วนงานระหว่างผูร้บัเหมา EPC และผูร้บัจ้างอื่นๆ (Non-EPC contractors) อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุม
ตน้ทนุของโครงการ 

การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

(1) แสวงหา เสริมสร้าง และรกัษาบุคลากรของกลุ่มบริษทั  โดยรกัษาสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างานท่ีดี 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชือ่ว่าวฒันธรรมองคก์รทีด่จีะสามารถจงูใจและรกัษาบุคลากรทีม่คีณุภาพได ้
ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึด าเนินการตามปรชัญาของ บ.ีกรมิ ทีว่่า "การด าเนินธุรกจิดว้ยความโอบออ้มอาร ีเพือ่สรา้ง
ความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่ งเดียวกับธรรมชาติ  " (Doing Business with compassion for the 
development of civilization in harmony with nature) ด้วยการสร้างและรกัษาบรรยากาศในการท างานให้
เป็นไปในทางทีด่เีสมอ โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานมอีสิระในการออกความเหน็ในเชงิสรา้งสรรค ์ใหก้ารยอมรบั
และยกยอ่ง และใหโ้อกาสทีจ่ะเจรญิกา้วหน้าในองคก์ร โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ร่วมกนัปรบัปรุงองคก์รไปในทางที่
ดขี ึน้ และเพือ่รกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ  

กลุ่มบรษิัทยงัจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึแผนการพฒันาความเป็นผูน้ าของบุคลากรทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะขึน้เป็นผูน้ าองคก์รต่อไปในอนาคต 
โดยจะสนับสนุนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพตลอดระยะเวลาการท างานกบักลุ่มบรษิทั  อนั
สอดคลอ้งกบักลยุทธท์ีจ่ะพฒันาความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร (know-how) และความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ (โปรดพจิารณา
รายละเอยีดเพิม่เตมิทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (56-1))  

(2) รกัษาและเสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชื่อว่าความสมัพนัธ์ทีด่กีบัชุมชนในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโครงการโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบรษิทัเป็นสิง่ส าคญัในการประกอบธุรกจิ และในการเป็นพลเมอืงทีด่ ี(good corporate citizen) กลุ่ม
บรษิัท  จงึได้สนับสนุนการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีิตที่ดีส าหรบัสมาชกิในชุมชนผ่าน กิจกรรมเพื่อการศกึษา 
กิจกรรมเพื่อการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา และกิจกรรมเพื่อ
สิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ บุคลากรส่วนใหญ่ทีท่ างานในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัมาจากชมุชนในบรเิวณ
ใกลเ้คยีง ท าใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัเป็นสว่นหนึ่งของวถิชีวีติชมุชน  

 การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิัทมีเป้าหมายที่จะขยายก าลังการผลิตติดตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดให้เป็น 5,000          
เมกะวตัต ์ภายในปี 2565 และตัง้เป้าหมายในการเพิม่สดัส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนและการลงทุน
ในต่างประเทศเป็นรอ้ยละ 30.0 ของก าลงัการผลติของกลุ่มบรษิัท  โดยกลุ่มบรษิัทมแีผนที่จะขอใบอนุญาต
ต่างๆ และ / หรอื สญัญาสมัปทาน เพื่อพฒันาและก่อสรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่เติมทัง้ในประเทศไทย และประเทศ
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อืน่ๆ เช่น ประเทศลาว เวยีดนาม เกาหลใีต ้มาเลเซยี กมัพชูา และฟิลปิปินส์  รวมถงึศกึษาความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศจากพลังงานทางเลือกอื่น  เช่น โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม หรือ
โรงไฟฟ้าชวีมวล และการเขา้ซือ้กจิการโครงการทีเ่ปิดด าเนินการแลว้  

1.1.4 วฒันธรรมและค่านิยมองคก์ร  

 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เป็นหนึ่งในธุรกจิหลกัของ บ.ีกรมิ ซึง่มปีระวตัศิาสตรแ์ละรากฐานอนัยาวนานถงึ 140 
ปี วฒันธรรมองคก์รจงึเป็นสิง่ส าคญัทีข่บัเคลื่อนใหบ้รษิทักา้วหน้า และเตบิโตมาจนกระทัง่ปัจจุบนั บรษิทั ไดม้ี
การปรับค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนตามยุคสมัย ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ใหค้วามส าคญัและเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กร ให้
เขม้แขง็ และมกีารสื่อสารกบัพนักงานถงึความส าคญัของวฒันธรรมขององคก์รอย่างสม ่าเสมอ บรษิทัได้จดัให้
พนักงานไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมและค่านิยมองคก์ร ผ่านกจิกรรมและสื่อต่าง ๆ เพื่อใหพ้นักงาน มคีวามเขา้ใจและ
แสดงพฤตกิรรมตามคา่นิยมหลกัทัง้ 4 ประการ เพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการท างานรว่มกนัในองคก์ร 

1.2 พฒันาการและการเจริญเติบโตของบริษทั 

ตามที่รฐับาลไทยได้มนีโยบายเปิดเสรอีุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตั ้งแต่ปี 2533 โดย 

เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าได้บี.กริม เพาเวอร์ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ขึ้นในเดือน 

กรกฎาคม ปี 2536 ในชื่อบรษิทั บอรเ์นียว (1993) จ ากดั และได้กา้วขึน้มาเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้า 

ภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกของกลุ่มบรษิทั  คอื โครงการโรงไฟฟ้า 
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ABP1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งได้เปิดด า เนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 และ ขยาย       

การลงทนุอยา่งต่อเนื่องตามตารางแสดงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ดงันี้ 

พ.ศ. 2536 • บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จดัตัง้ในชื่อ "บรษิัท บอร์เนียว (1993) จ ากดั" มี

ทุนจดทะเบยีน 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุน้ มูลค่าหุ้น

ละ 100 บาท 

พ.ศ. 2539 • กลุ่มบรษิัทได้รบัคดัเลือกให้เข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้

โครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า ABP1 

พ.ศ. 2540 - 2541 • บี.กรมิ เพาเวอร์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 709,500,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 7,095,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 100,000 บาท 

เป็น 709,600,000 บาท เพือ่ขยายกจิการ 

พ.ศ. 2541 • กลุ่มบรษิัทได้รบัคดัเลือกให้เข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้

โครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า ABP2 

 • โครงการโรงไฟฟ้า ABP1 ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึ่งมี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 166.4 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า

ตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2542 • โครงการโรงไฟฟ้า APB ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มกี าลงั

ผลติตดิตัง้จ านวน 13.0 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2542 - 2544 • บี.กรมิ เพาเวอร์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 140,400,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 1,404,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 709,600,000 

บาท เป็น 850,000,000 บาท เพือ่ขยายกจิการโครงการโรงไฟฟ้า 

พ.ศ. 2544 • โครงการโรงไฟฟ้า ABP2 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 171.2 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า

ตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2552 • กลุ่มบรษิัทได้รบัคดัเลือกให้เข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 4 ฉบับ 
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ภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า 

ABP3, ABPR1, ABPR2 และ BIP1 

พ.ศ. 2553 • กลุ่มบรษิัทได้รบัคดัเลือกให้เข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 9 ฉบับ 

ภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า 

ABP4, ABP5, ABPR3, ABPR4, ABPR5, BIP2 BPWHA1, 

BGPR1 และ BGPR2  

พ.ศ. 2554 • บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เปลีย่นชือ่เป็น “บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั” 

พ.ศ. 2555 • โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 132.5 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า

ตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2556 • โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 124.4 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า

ตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

 • กลุ่มบรษิัทได้ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของ ABPIF  ให้แก่

ประชาชนเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 • โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 123.3 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า

ตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2557 • บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดเ้ขา้ซื้อกจิการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1 (ซึง่มี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 103.0 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า

ตดิตัง้จ านวน 50.0 ตนัต่อชัว่โมง) และโครงการโรงไฟฟ้า BPLC2 

(ซึง่มกี าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 56.1 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอ

น ้าตดิตัง้จ านวน 20.0 ตนัต่อชัว่โมง) จากไซม ์ดารบ์ี ้เอนเนอรจ์ ี

พ.ศ. 2558 • โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มกี าลงั

ผลติตดิตัง้จ านวน 114.6 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้าตดิตัง้

จ านวน 20.0 ตนัต่อชัว่โมง) 
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• บี.กรมิ เพาเวอร์ ได้เขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงกบั บรษิัท เอสวี กรุ๊ป 

จ ากดั หนึ่งในบรษิทัวศิวกรรมชัน้น าในประเทศลาว  เกีย่วกบัการ

ร่วมลงทุนของทาง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า

เซน ้าน้อย 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเซกะต า 1  

 • บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,930,000,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 29,300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้

ละ 100 บาท ส่งผลใหท้นุจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จากเดมิ 850,000,000 

บาท เป็น 3,780,000,000 บาท เพื่อระดมทุนเพิม่เตมิในการขยาย

กจิการ 

 • บี.กรมิ เพาเวอร์ ได้เขา้ท าบันทึกขอ้ตกลงกบับรษิัท ดาวสวรรค ์

จ ากดั และ บรษิทั เอสว ีกรุ๊ป จ ากดั เกีย่วกบัการรว่มลงทุนของ บ.ี

กริม เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าเพิ่มเติม ซึ่งได้แก ่

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าแจ 1, โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า, น ้า

คาว 1, น ้าคาว 2, น ้าคาว 3, น ้าคาว 4 และน ้าคาว 5  

 • โครงการโรงไฟฟ้า ABP4 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 131.1 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า

ตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จ านวน 14 โครงการของ

กลุ่มบรษิัท  ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมกี าลงัผลติตดิตัง้

รวมทัง้สิน้จ านวน 106.2 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2559 

 

• โครงการโรงไฟฟ้า BIP2 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มกี าลงั

ผลติตดิตัง้จ านวน 114.6 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้าตดิตัง้

จ านวน 20.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  BGPSK ได้ เปิ ด

ด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึ่งมกี าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 8.0 เมกะ

วตัต)์ 
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• โครงการโรงไฟฟ้า ABP5 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 131.1 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอ

น ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

 • วนัที ่9 กนัยายน 2559 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์แปรสภาพเป็นบรษิัท

มหาชนจ ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บี.กริม เพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน)” 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

• วนัที ่9 กนัยายน 2559 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้

ทีต่ราไว ้จากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 2 บาท และเพิม่ทนุจด

ทะเบียนจ านวน 1,620,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน 810,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 2 บาท 

ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,780,000,000 บาท 

เป็น 5,400,000,000 บาทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้

แรก (Initial Public Offering) 

• โครงการโรงไฟฟ้า BPWHA1 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

(ซึ่งมีก าลังผลิตติดตัง้จ านวน 130.2 เมกะวตัต์ และก าลังการ

ผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

• ABPSPV1 (บรษิัทในกลุ่ม) ได้ออกหุ้นกู้มีประกนัอายุ 3-15 ปี 

จ านวนรวม 11,500 ล้านบาท โดยมโีครงการโรงไฟฟ้า ABP3, 

ABPR1 และ ABPR2 เป็นผู้ค ้าประกัน หุ้นกู้มีอันดับความ

น่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขายต่อ

บุคคลในวงจ ากดั 

• วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์วนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า XXHP ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์

(ซึง่มกี าลงัผลติตดิตัง้จ านวน 20.1 เมกะวตัต)์ 

• บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิขา้ท าสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง 
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พฒันาการในปีท่ีผา่นมา  

 

 

จ านวนรวม 7 โครงการ ก าลงัการผลติรวม 30.8 เมกะวตัต์ ใน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พื้นดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 

พ.ศ. 2560 

• บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั (TRIS) ประกาศการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั 

“A” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ 

• โครงการโรงไฟฟ้ า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ได้ เปิ ด

ด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มกี าลงัผลติตดิตัง้รวมจ านวน 399.0 

เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้าติดตัง้รวมจ านวน 90.0 ตนั

ต่อชัว่โมง) 

• โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 และ โครงการโรงไฟฟ้า BIP2 ได้ออก

หุ้นกู้ อายุ  15 ปี จ านวนรวม 6,700 ล้านบาท อันดับความ

น่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขายต่อ

บุคคลในวงจ ากดั 

• โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Dau Tieng Tay Ninh 

Energy Solar Plant และโครงการ Phu Yen TTP Solar Plant 

เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบั Electricity of  Vietnam (EVN)   

โดยมีก าลังการผลิตติดตัง้ 420 เมกะวตัต์และ 257 เมกะวัตต ์

ตามล าดบั ในประเทศเวยีดนาม 

• บรษิทัซื้อหุน้โครงการ BGYSP เพิม่รอ้ยละ 51 จากบรษิทั ยนัฮ ี

โซล่า เพาเวอร ์จ ากดั ส าเรจ็ ท าใหบ้รษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ใน

โครงการ BGYSP ซึ่งเป็นเจ้าของและด าเนินการโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

ไทย ก าลงัการผลติรวม 59.7 เมกะวตัต ์

• บรษิัทออกหุ้นกู้ อายุระหว่าง 2-10 ปี จ านวนรวม 9,700 ล้าน

บาท อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีร่ะดบั “A-” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” 

เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยบรษิทัน าเงนิทีไ่ดไ้ปช าระคนื 
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หนี้เงนิกู้และหุ้นกู้เดิม เพื่อลดดอกเบี้ย และขยายเวลาการ

ช าระเงนิ 

• บรษิทัออกหุน้กู ้green bond อายุ 5 ปี และ 7 ปี จ านวนรวม 

5,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นครัง้แรกของหุ้นกู้ green bond ที่

ออกในประเทศไทย ที่ได้รบัการรบัรองโดย Climate Bonds 

Initiative โดยบรษิทัน าเงนิทีไ่ดไ้ปช าระคนืหนี้เงนิกูแ้ละหุน้กู้

เดมิ เพือ่ลดดอกเบีย้ และขยายเวลาการช าระเงนิ 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ WVO & CO-OP 7 

โครงการ ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มกี าลงัผลติตดิตัง้

รวมจ านวน 30.8 เมกะวตัต)์ 
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 
*preferred shares 
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โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั  

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้จ านวน 37 โครงการในประเทศไทย 1 โครงการในประเทศเวยีดนาม 
และ 2 โครงการในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ผา่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคา้ โดยมกี าลงัผลติตดิตัง้รวม 2,075.6 เมกะวตัต ์ (ก าลงัผลติตดิตัง้ตาม
สดัสว่นความเป็นเจา้ของรวม 1,217.1 เมกะวตัต์)  

ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั  ทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1  

ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน
ความเป็นเจ้าของ 

ประเภท
เช้ือเพลิง 

วนัท่ีเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 ABP1 166.4 30.0 15.3 25.5 4.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 17 กนัยายน 2541 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2  ABP2 171.2 30.0 15.3 26.3 4.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 28 กนัยายน 2544 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3  ABP3 132.5 30.0 60.7 80.5 18.2 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2555 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4  ABP4 131.1 30.0 55.5 72.7 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 15 พฤศจกิายน 2558 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 ABP5 131.1 30.0 55.5 72.7 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถุินายน 2559 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง จงัหวดัระยอง 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 ABPR1 123.3 30.0 61.7 76.1 18.5 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 พฤศจกิายน 2556 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 ABPR2 124.4 30.0 61.7 76.8 18.5 ก๊าซธรรมชาต ิ 21 มถุินายน 2556 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 ABPR3 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 กุมภาพนัธ ์2561 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 ABPR4 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถุินายน 2561 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1  

ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน
ความเป็นเจ้าของ 

ประเภท
เช้ือเพลิง 

วนัท่ีเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 

อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 ABPR5 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2561 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 BPLC1 103.0 50.0 100.0 103.0 50.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 16 กรกฎาคม 25442 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 BPLC2 56.1 20.0 100.0 56.1 20.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 20 กุมภาพนัธ ์25522 
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี  
บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 BIP1 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซธรรมชาต ิ 29 เมษายน 2558 
บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 BIP2 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มกราคม 2559 

นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ 1 จงัหวดัชลบรีุ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 BPWHA1 130.2 30.0 75.0 97.6 22.5 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 พฤศจกิายน 2559 
จงัหวดันครปฐม  
ไทรหลวง 2 BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรหลวง 3 BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรหลวง 9 BGYSP 7.2 — 99.0 7.2 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรหลวง 10 BGYSP 7.5 — 99.0 7.5 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรใหญ่หน้า BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรมะนาว BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรพุทรา BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรลุย้รมิน ้า Solarwa 8.0 — 47.53 3.8 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรฉลวย 1 Solarwa 8.0 — 47.53 3.8 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 
ไทรแสบ Solarwa 8.0 — 47.53 3.8 — แสงอาทติย ์ 17 ธนัวาคม 2558 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1  

ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน
ความเป็นเจ้าของ 

ประเภท
เช้ือเพลิง 

วนัท่ีเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
ไทรเสนา 2 BGYSP 5.0 — 99.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 22 ธนัวาคม 2558 
จงัหวดัสระบรีุ 
บจีทีทีอีารอ์ ี2 Solarwa 8.0 — 47.53 3.8 — แสงอาทติย ์ 18 ธนัวาคม 2558 
บจีทีทีอีารอ์ ี3 Solarwa 6.5 — 47.53 3.1 — แสงอาทติย ์ 25 ธนัวาคม 2558 
บจีทีทีอีารอ์ ี1 TPS 8.0 — 47.53 3.8 — แสงอาทติย ์ 18 ธนัวาคม 2558 
จงัหวดัสระแก้ว 
บจีพีเีอสเค BGPSK 8.0 — 100.0 8.0 — แสงอาทติย ์ 27 เมษายน 2559 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
โครงการสหกรณ์การเกษตรชนแดน BSP          

(Chon Daen) 
2.3 — 100.0 2.3 — แสงอาทติย ์ 3 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หาร
ผ่านศกึ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
ส านกังานสงเคราะหท์หารผ่านศกึ
เขตชลบุร ี

BGRIM 3.6 — 100.0 3.6 — แสงอาทติย ์ 24 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดัสรุาษฎ์ธานี 
โครงการสหกรณ์การเกษตรบา้นนา
เดมิ 

BSP  
(Chai Badan) 

5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 25 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หาร BGPSP 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1  

ก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วน
ความเป็นเจ้าของ 

ประเภท
เช้ือเพลิง 

วนัท่ีเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 

ผ่านศกึ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
ส านกังานการเกษตรการ
อุตสาหกรรมและการบรกิาร 
โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หาร
ผ่านศกึ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ 

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หาร
ผ่านศกึ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
ส านกังานกจิการโรงงานในอารกัษ์ 

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดันนทบรีุ 
โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หาร
ผ่านศกึ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
ส านกังานรกัษาความปลอดภยั 

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี เบียนหวั ประเทศเวียดนาม 
อมตะ เพาเวอร์ (เบยีนหวั) APB 13.0 — 30.7 4.0 — น ้ามนัดเีซล 9 เมษายน 2542 
ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 
เซน ้าน้อย 2 เซกะตมั 1 (2 โครงการ) 

XXHP 20.1 
 

— 70.0 14.7 
 

— พลงัน ้า 1 สงิหาคม 2560 

รวมก าลงัการผลิตติดตัง้  2,075.6 440.0  1,217.1 269.7   
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1 ค านวณจากสดัส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรอื โดยออ้มของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ในบรษิทัเจา้ของโครงการทีเ่ป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้า   
2 กลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ซื้อกจิการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1  และ BPLC2 ในเดอืนมถุินายน 2557 
3 BGSENA (ซึง่เป็นบรษิทัร่วมคา้ที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 49.0) ถอืหุน้บุรมิสทิธใิน Solarwa และ TPS ซึง่หุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวก าหนดให้ BGSENA มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในอตัรารอ้ยละ 97.0 ของ

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด ดงันัน้ท าให ้BGSENA จงึเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าของ Solarwa และ TPS ในเชงิเศรษฐกจิจ านวนรอ้ยละ 97.0 
 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพฒันา 
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันา หมายถงึ โครงการโรงไฟฟ้าที่มกีารท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าหรอืหนังสอืยนืยนัว่าจะมกีารท าสญัญาซื้อ

ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กฟภ. EDL EVN หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแล้ว ทัง้นี้ประมาณการก าลงัการผลติ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ และก าหนดวนัเปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งหรอืการพฒันา จ านวน 17 โครงการ ซึง่มกี าลงัผลติตดิตัง้รวม 1,029.7 เมกะวตัต ์
แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันาใหม่ 14 โครงการ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 1,050.3 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทน
โครงการโรงไฟฟ้าเดมิ 3 โครงการ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 420.01 เมกะวตัต ์และมโีครงการโรงไฟฟ้าทีก่ าลงัจะหมดอาย ุก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 440.6 เมกะวตัต ์ 
 ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัยงัมกีจิกรรมธุรกจิทีเ่กดิขึน้หลงัจาก 31 ธนัวาคม 2561 คอืการควบรวมโครงการโรงไฟฟ้าโกลว ์เอสพพี ี1 จ านวน 2 โครงการ ซึง่มกี าลงัการผลติ
ตดิตัง้รวม 124.0 เมกะวตัต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไดร้บัความเหน็ชอบใหต้่ออายสุญัญาและก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
(กพช.) ครัง้ที ่1/2562 (ครัง้ที ่16) เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2562 ดงันัน้บรษิทัจงึมแีผนการต่ออายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564 – 2567) หลงัจากสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าเดมิหมดอาย ุ และสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าใหมเ่พือ่ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิ ทีก่ าลงัการผลติตดิตัง้รวม 140 – 2802 เมกะวตัต ์ในปี 2567 

1 โครงการโรงไฟฟ้าใหม ่เพือ่ทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิ จะมกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 140 เมกะวตัต์ต่อโรง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

2 ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ
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ตารางแสดงภาพรวมของโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สรา้งหรอืการพฒันาของกลุ่มบรษิทั  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

โครงการโรงไฟฟ้า 
 

บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

ประมาณการก าลงัการผลิตติดตัง้ สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ (ร้อยละ)1 

ประมาณการก าลงัการผลิตติดตัง้

ตามสดัส่วนความเป็นเจ้าของ2 

ประเภทเช้ือเพลิง ก าหนดวนัเปิด

ด าเนินการเชิง
พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 
ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 
ไอน ้า 

(ตนัต่อชัว่โมง) 

นิคมอตุสาหกรรม วี.อาร.์เอม็. ราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ3 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 13 BGPR13 120.0 30.0 100.04 120.0 30.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถุินายน 2564 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 23 BGPR23 120.0 30.0 100.04 120.0 30.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2564 
จงัหวดัมกุดาหาร 
บ่อทอง วนิดฟ์ารม์ (2 โครงการ) BW 16.0 - 92.2 14.8 - พลงังานลม 1 กนัยายน 2563 
นิคมอตุสาหกรรมราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 
โปรเกรส อนิเตอรเ์คม PIC 4.8 - 48.0 2.3 - ขยะอุตสาหกรรม 31 ธนัวาคม 2562 
ประเทศลาว 
น ้าแจ 1 Nam Che 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ไตรมาส 2 ปี 2562 
น ้าคาว 1 Nam Khao 1 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ปี 2568 
น ้าคาว 2 Nam Khao 2 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ปี 2568 
น ้าคาว 3 Nam Khao 3 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ปี 2565 
น ้าคาว 4 Nam Khao 4 15.0 - 72.0 10.8 - พลงัน ้า ปี 2567 
น ้าคาว 5 Nam Khao 5 7.5 - 72.0 5.4 - พลงัน ้า ปี 2566 
ทดัสะกอย Tadsakoi 30.0 - 70.0 21.0 - พลงัน ้า ปี 2565 
ประเทศเวียดนาม 
Dau Tieng Tay Ninh Energy  DTE 420.0 - 55.0 231.0 - แสงอาทติย ์ 30 มถุินายน 2562 
Phu Yen TTP Phu Yen TTP 257.0 - 80.0 205.6 - แสงอาทติย ์ 30 มถุินายน 2562 
รวมก าลงัการผลิตติดตัง้  1,050.3 60.0  774.0 60.0   

1   ค านวณจากสดัส่วนการลงทุนโดยตรง และ / หรอื โดยออ้มของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
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2  ประมาณการก าลงัผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนความเป็นเจา้ของ ค านวณจากผลคณูของประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้า กบัจ านวนสดัส่วนความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิของโครงการ  
3 สถานทีต่ ัง้ชือ่โครงการโรงไฟฟ้า และบรษิทัเจา้ของโครงการ อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายใตก้ารอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
4      ในขณะนี้ BGPR1 กบั BGPR2 เป็นบรษิทัในเครอืของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อย่างไรกต็าม บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อาจจะขายหุน้บางส่วนซึง่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืใน BGPR1 กบั BGPR2 ใหก้บันกัลงทุนผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
 ซึง่อาจรวมถงึเจา้ของนิคมอุตสาหกรรมทีโ่รงไฟฟ้าตัง้อยู ่

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าส้ินสดุอายสุญัญาก่อนปี 2565 และโครงการโรงไฟฟ้าสร้างใหม่เพ่ือทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม 
บรษิัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมที่ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สิ้นสุดอายุสญัญาก่อนสิ้นปี 2565 อยู่ 3 โครงการ และมแีผนสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิมตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ครัง้ที่ 1/2562 (ครัง้ที่ 16) โดยให้ SPP ระบบ 
Cogeneration ที่สิ้นสุดอายุสญัญาในปี 2559 -2568 ได้รบัการต่ออายุสญัญาไม่เกนิ 3 ปีและสามารถก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ โดยมีสญัญาซื้อขายไฟฟ้าอกี 25 ปี ทัง้นี้
ประมาณการก าลงัการผลติ สดัสว่นความเป็นเจา้ของ และก าหนดวนัเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีสญัญาส้ินสดุอายกุ่อนปี 2565 ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีสร้างใหม่ / ใช้งานต่อ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามส่วนของ
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(เมกะวตัต)์ 

วนัท่ีสญัญาส้ินสดุ
อายุ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามส่วนของ

เจ้าของ 
(เมกะวตัต)์ 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ  
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 ABP1 (166.4) 15.3 (25.5) 16 กนัยายน 2562 140.01 51.22 71.7 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2  ABP2 (171.2)  15.3 (26.3) 27 กนัยายน 2565 140.01 51.22 71.7 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 BPLC1 (103.0) 100.0 (103.0) 15 กรกฎาคม 2565 140.01 100.0 140.0 

รวมก าลงัการผลิตติดตัง้   (440.6)  (154.8)  420.0  283.4 
1 ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 
2 ภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธใินการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กบั ABPIF สิน้สุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมสีดัส่วนความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 และ ABP2 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 51.2 

จากเดมิรอ้ยละ 15.3 
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กจิกรรมธุรกจิทีเ่กดิขึน้หลงัจาก 31 ธนัวาคม 2561 
 

โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ
โครงการ 

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีสญัญาส้ินสดุอายกุ่อนปี 2565 ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีสร้างใหม่ / ใช้งานต่อ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง

เศรษกิจ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามส่วนของ

เจ้าของ 
(เมกะวตัต)์ 

วนัท่ีสญัญาส้ินสดุ
อายุ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

สดัส่วนความเป็น
เจ้าของในเชิง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามส่วนของ

เจ้าของ 
(เมกะวตัต)์ 

นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง 
โกลว ์เอสพพี ี1 BPSLC (124.0) 100.0 (124.0) กุมภาพนัธ ์และ

กนัยายน 2564 
140.0–280.01 100.01 140.0–280.01 

1 ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ



 

 
 

 



 

สว่นที ่1 - 2 หน้า 1 

 
 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ 
รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั มาจาก (1) การผลติและขายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. กฟภ. กฟน. EDL และลูกคา้

อุตสาหกรรม และ (2) การผลติและขายไอน ้าให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรม และ (3) รายได้อื่นจากการขายและการ
ใหบ้รกิาร ซึง่มรีายละเอยีดตามตาราง ดา้นล่างนี้ 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2559 2560 2561 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า       
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ.  16,933 61.0 19,354 61.5 23,664 64.7 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 

8,489 30.6 9,394 29.8 10,040 27.4 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมใน
ประเทศเวยีดนาม 

1,217 4.4 1,189 3.8 1,183 3.2 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟภ. 44 0.2 65 0.2 298 0.8 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟน.     2 0.0 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว - - 107 0.3 107 0.3 
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 26,683 96.2 30,109 95.6 35,294 96.5 
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 539 1.9 529 1.7 554 1.5 
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร1 524 1.9 843 2.7 737 2.0 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร2 27,747 100.0 31,482 100.0 36,585 100.0 

1 รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย 1) ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากบรษิทัร่วมคา้ (ไดแ้ก่ BGSENA BGYSP* Solarwa และ TPS) เช่น การบรกิาร

ทางบญัชทีีจ่ดัท าใหบ้รษิทัร่วมคา้ 2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นการจดัท าเงนิเดอืน (payroll services) ใหแ้ก่บรษิทัอื่นในกลุ่ม บ.ีกรมิ 

ทีอ่ยู่นอกกลุ่มบรษิทั และ 3) รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 

2 รายได้จากการขายและการให้บรกิารทัง้หมดอาจไม่ตรงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขที่แสดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็น

หน่วยลา้นบาท  

* BGYSP เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั หลงัจากถอืหุน้เพิม่จากรอ้ยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 2561 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.1.1 ธรุกิจผลิตและขายไฟฟ้าและไอน ้า 

  การขายไฟฟ้า 

กลุ่มบรษิทัผลติพลงังานไฟฟ้าเพือ่ขายใหก้บั กฟผ. ลกูคา้อตุสาหกรรม กฟภ. กฟน. และ EDL โดย ขาย

พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมใหก้บั กฟผ. ภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP โดย 

กฟผ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย และพลงังานไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก ่กฟผ. นัน้จะถูกสง่ผ่านระบบส่ง

ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมโีครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อขายต่อให้กบั กฟภ. และ  กฟน. เพื่อจดัส่งพลงังาน

ไฟฟ้าเหล่านี้ต่อไปยงัผูบ้รโิภคทัง้ภาคครวัเรอืนและภาคอตุสาหกรรมทัว่ประเทศ สว่นก าลงัการผลติสว่นทีเ่หลอืจะ

ขายใหก้บัลกูคา้อตุสาหกรรมโดยตรง  
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สว่นพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่เป็น VSPP และพลงังานไฟฟ้าที่

ผลติได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม (เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์)  

กลุ่มบรษิทัขายใหก้บั กฟภ. กฟน. ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเวยีดนาม กลุ่มบรษิทั

จะขายไฟฟ้าให้กับทาง EVN (เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ) และโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาว กลุ่มบรษิทัขายใหก้บั EDL  
การขายไอน ้า 

กลุ่มบรษิัทขายไอน ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านระบบส่งไอน ้าซึ่งเชื่อมต่อไปยงัลูกคา้โดยตรง กลุ่ม

บรษิทัสามารถผลติไอน ้าทีค่วามดนัหลายระดบั ซึง่เหมาะส าหรบักระบวนการทางอตุสาหกรรมหลายประเภท  

2.1.2 กระบวนการผลิต  

(1) กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า  

(1.1) กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า โดยพลงัความร้อนร่วม 

 

 กระบวนการผลติโดยพลงัความรอ้นรว่มประกอบดว้ย เครื่องกงัหนัก๊าซ หมอ้ไอน ้าแรงดนัสงู และเครื่อง
ผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า ทีท่ างานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีระบวนการผลติดงันี้ 

1. เครื่องกงัหนัก๊าซ ดดูอากาศผา่นระบบกรองอากาศ และระบบลดความรอ้นหรอืระบบเพิม่ความ
รอ้นใหอ้ากาศ ซึง่อากาศจะถกูท าใหส้ะอาดและมอีุณหภูมติามทีต่อ้งการก่อนทีจ่ะผ่านต่อไปยงัเครือ่งอดั
อากาศซึ่งอากาศจะถูกอดัให้ปรมิาตร ความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นและจะไปผสมกบัเชื้อเพลิง (ก๊าซ
ธรรมชาตหิรอืน ้ามนัดเีซล) ในอตัราสว่นทีเ่หมาะสมในหอ้งเผาไหมซ้ึง่จะมกีารสนัดาปเกดิขึน้ 

2. ก๊าซรอ้นทีเ่กดิจากการเผาไหม้จะมอีุณหภูมแิละแรงดนัทีสู่งมากจะไหลผ่านใบพดัของเครื่อง
กงัหนัก๊าซ กระบวนการนี้  จะท าใหใ้บพดัหมุนซึ่งจะเปลีย่นพลงัจากการหมุนไปเป็นกระแสไฟฟ้า ผ่าน
เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าทีต่่ออยู่บนเพลาเดยีวกนั  

3. หมอ้ไอน ้าแรงดนัสงูจะน าเอาความรอ้นทีค่งเหลอือยูจ่ากก๊าซรอ้นหลงัผา่นออกจากเครื่องกงัหนั
ก๊าซไปใชเ้พิม่ความรอ้นใหก้บัน ้าภายในหมอ้ตม้ไอน ้าจนท าใหน้ ้าเปลีย่นสถานะเป็นไอน ้าทีม่แีรงดนัและ
อณุหภูมสิงูหลงัจากนัน้ก๊าซรอ้นเหล่านี้จะถกูปล่อยทิง้ไปทางปล่องไอเสยีภายในหมอ้ตม้ไอน ้าแรงดนัสงู 



 

สว่นที ่1 - 2 หน้า 3 

 
 

เมือ่มไีอน ้าไหลออกไปกจ็ะท าใหร้ะดบัน ้าในหมอ้ตม้ไอน ้าลดลง ระบบควบคมุจะเตมิน ้าบรสิทุธิเ์ขา้มาใหม่
เพือ่รกัษาระดบัน ้าใหส้มดุล โดยน ้าบรสิทุธิท์ีเ่ตมิเขา้มาจะไหลภายในทอ่ ซึง่ก๊าซรอ้นจะไหลผา่นไปรอบๆ
ทอ่เหล่านี้และเพิม่ความรอ้นใหน้ ้าภายในทอ่จนกลายเป็นไอน ้า  

4. ไอน ้าจากหมอ้ไอน ้าแรงดนัสงูจะไปยงัเครือ่งกงัหนัไอน ้า 

5. ไอน ้าจะไปหมุนกงัหนัไอน ้า ซึง่จะไปหมุนเครื่องก าเนิดไฟทีต่ดิไวด้ว้ยกนัท าใหไ้ด้กระแสไฟฟ้า
เกดิขึน้ 

6. ไอน ้าแรงดนัสูงที่ผ่านการใช้งานภายในเครื่องกงัหนัไอน ้าแล้ว บางส่วนจะถูกแยกออกมาใน
ระยะกลางของเครื่องกงัหนัไอน ้า แล้วจะถูกปรบัแรงดนัและอุณหภูมิเพื่อน าไปส่งให้แก่ลูกค้าตามที่
ตอ้งการ  

7. ไอน ้าทีอ่อกจากเครื่องกงัหนัไอน ้าแล้วจะไปยงัเครื่องควบแน่นและท าใหเ้ย็นลง โดยมนี ้าจาก
ระบบระบายความรอ้นมาถ่ายเทความรอ้นออกไป และสง่ความรอ้นนัน้ไปท าการลดอุณหภูมทิีห่อระบาย
ความรอ้นกระบวนการนี้จะท าใหไ้อน ้าทีผ่่านเครื่องควบแน่นกลายเป็นน ้าส าหรบัใชง้านอกีรอบและส่งไป
ยงัหมอ้ตม้ไอน ้าทีเ่ป็นการใชน้ ้าหมนุเวยีนในระบบการผลติไอน ้า  

 จากกระบวนการผลติดงักล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมโคเจนเนอเรชัน่ทัง้หมดของกลุ่ม
บรษิทัจงึสามารถผลติไดท้ัง้ไฟฟ้าและไอน ้า เพือ่สง่จ่ายใหก้บักฟผ. และลกูคา้ภายในนิคมอตุสาหกรรม 

(1.2) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมดของกลุ่มบรษิทัใชเ้ทคโนโลย ีPV โดยแผงผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยจ์ะรบัพลงังานจากแสงอาทติย ์และเปลีย่นพลงังานแสงอาทติยไ์ปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยมี
กระบวนการผลติดงันี้  

1. ชดุของแผงพลงังานแสงอาทติยจ์ะถกูรวบรวมและตดิตัง้ใหเ้ป็นกลุ่ม เพือ่สรา้งกระแสไฟฟ้าใหไ้ด้
ปรมิาณตามตอ้งการ  

2. กระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ะถูกส่งออกไปรวมกนั เพื่อรวบรวมใหม้ปีรมิาณกระแสทีส่งูขึน้ก่อนทีจ่ะ
สง่ไปยงัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า  
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3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนไฟฟ้าจากกระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้
สามารถเชือ่มต่อกบัระบบไฟฟ้าทัว่ไปได ้ 

4. จากนัน้ต้องมกีารเพิม่แรงดนัไฟฟ้าโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าชนิดเพิม่แรงดนั เพื่อใหไ้ฟฟ้าทีไ่ด้
สามารถต่อกบัระบบสายสง่ของ กฟภ. หรอื กฟน. ได ้

(1.3) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของกลุ่มบรษิทั ซึง่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 2 โครงการ และโครงการที่
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและที่ได้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพฒันาในประเทศลาว ทัง้หมดเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบบผนัน ้า ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งมอีา่งเกบ็น ้าเนื่องจากกระบวนการผลติจะใชน้ ้าทีไ่หลอยูใ่น
แมน่ ้าตามธรรมชาต ิโดยมกีระบวนการผลติดงันี้  

1. โครงการเลอืกใชส้ถานทีต่ัง้โรงไฟ้ฟ้าที่มคีวามแตกต่างของความสงูของพืน้ที ่เพื่อสรา้งพลงังาน
จากการไหลของน ้า เพือ่ใชใ้นการขบัเคลื่อนกงัหนัน ้า 

2. น ้าตน้ทางทีอ่ยูใ่นระดบัสงูจะไหลผา่นทอ่ลงมาทีเ่ครือ่งกงัหนัน ้าทีอ่ยูด่า้นล่าง โดยความแตกต่าง
ของความสงูจะเพิม่ความเรว็ในการไหลของน ้า ท าใหม้พีลงังานจ านวนมากในการหมนุเครือ่งกงัหนัน ้า  

3. น ้าทีม่คีวามเรว็จะผลกัดนัเครื่องกงัหนัน ้าใหห้มุน พรอ้มกบัหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทีต่่ออยู่กบั
แกนเดยีวกนั 

4. ไฟฟ้าจะถูกผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและส่งไปที่หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้า
กอ่นทีจ่ะสง่กระแสไฟฟ้าเขา้ไปยงัระบบสายสง่ 
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(1.4) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของกลุ่มบรษิัทซึ่งได้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพฒันา 
ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัมุกดาหาร โดยกงัหนัลมจะเชือ่มต่อกบัเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า เมือ่กงัหนัลมหมนุจากพลงังานลม จะท า
ใหเ้ครือ่งก าเนิดไฟฟ้าผลติกระแสไฟฟ้าออกมาดว้ย 

 นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุมทีก่งัหนัลม ซึง่จะช่วยใหก้ารผลติกระแสไฟฟ้าเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถควบคุมและสัง่การท างานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม เพื่อปรบัเปลี่ยนให้
เหมาะสมกบัสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้การปิดการท างานขณะทีม่พีายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและ
ปรบัทศิทางของกงัหนัไปตามทศิทางของกระแสลมไดจ้ากระยะไกล 

(2) โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้ในการส่งและการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า 

(2.1) กลุ่ มบ ริษัท เป็ นผู้ด า เนิ นการก่อสร้าง และบ ารุงรักษ าระบบสายส่ งไฟ ฟ้ าและท่ อ 
ไอน ้า ซึง่เป็นระบบสง่ไฟฟ้าและไอน ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัไปยงัลกูคา้ 

(2.2) พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิัททุกโครงการ 
(ยกเวน้ BIP2) เพื่อขายใหแ้ก ่กฟผ. จะถกูส่งไปยงัโครงขา่ยส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่ง 115 กโิลโวลต ์
ซึ่งเชื่อมต่อกบัสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. อย่างไรกต็าม แมว้่ากลุ่มบรษิัทจะเป็นผู้สรา้งสายส่งไฟฟ้า แต่กลุ่ม
บรษิทัเป็นเจา้ของสายสง่ไฟฟ้าเฉพาะทีอ่ยูภ่ายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัเท่านัน้ โดย กฟภ. จะ
เป็นเจ้าของและเป็นผู้บ ารุงรกัษาสายส่งไฟฟ้าในบรเิวณระหว่างสถานีไฟฟ้า ( terminal substation) ที่ตัง้อยู่
ภายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั จนไปถงึจุดทีเ่ชือ่มต่อกบั กฟภ.  

ส าหรบัพลงังานไฟฟ้าที ่BIP2 ผลติเพื่อขายใหแ้ก่ กฟผ. จะถูกส่งจ่ายไปยงัโครงข่ายไฟฟ้าส าหรบัการ

จ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 69 กโิลโวลต ์ซึง่เชือ่มต่อกบัสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ. ซึง่ในกรณีนี้กลุ่มบรษิทั

เป็นผูส้รา้งและบ ารงุรกัษาสายสง่ไฟฟ้าทัง้หมด 

(2.3) พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิัท เพื่อจ าหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมจะถูกส่งไปยงัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยตรงผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กโิลโวลต์หรอื 115 
กิโลโวลต์ ซึ่งกลุ่มบรษิัทเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และเป็นผู้บ ารุงรกัษา ส่วนไอน ้าที่ผลิตโดย
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของกลุ่มบรษิัท เพื่อขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม จะถูกส่งไปยงัลูกค้า
อตุสาหกรรมแต่ละรายโดยตรงผา่นทางทอ่ไอน ้า ซึง่ทางกลุ่มบรษิทัด าเนินการสรา้งเป็นเจา้ของ และบ ารงุรกัษา 

 (2.4) พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อจ าหน่ายใหแ้ก ่กฟภ. หรอื 
กฟน. จะถูกส่งไปยงัโครงข่ายส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กโิลโวลต์ หรอื 115 กโิลโวลต์ ซึ่ง
เชือ่มต่อกบัสถานียอ่ยของ กฟภ. หรอื กฟน. อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้่ากลุ่มบรษิทัจะเป็นผูส้รา้งสายสง่ไฟฟ้าเหล่านี้
เอง แต่กลุ่มบรษิทัเป็นเจา้ของสายส่งไฟฟ้าเหล่านี้เฉพาะบรเิวณภายในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั เท่านัน้ 
และ กฟภ. หรอื กฟน. จะเป็นเจ้าของและเป็นผู้บ ารุงรกัษาสายส่งไฟฟ้าในบรเิวณระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(terminal substation) ทีต่ัง้อยู่ภายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัไปยงัจุดทีเ่ชื่อมต่อกบั กฟภ. หรอื 
กฟน. 
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 (2.5) ในประเทศเวียดนาม กลุ่มบรษิัทรบัซื้อไฟฟ้ามาจากบรษิัทย่อยของ EVN เพื่อน ามาขายต่อ
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหวั โดยส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้า 110 กโิล
โวลต์และ 22 กโิลโวลต์ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัเป็นผูส้รา้งเป็นเจ้าของ และเป็นผูบ้ ารุงรกัษาเฉพาะสายส่งไฟฟ้า 110 
กิโลโวลต์ แต่ส าหรบัสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์นัน้ กลุ่มบรษิัทได้เช่ามาต่อจากผู้จัดการหรอืเจ้าของนิคม
อตุสาหกรรม  

(2.6) ในประเทศลาว ไฟฟ้าที่ผลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเพื่อขายใหแ้ก่ EDL จะถูกส่งไปยงั
โครงขา่ยส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 115 กโิลโวลต์ ซึง่ EDL จะเป็นเจา้ของสายส่งไฟฟ้า แมว้่า
กลุ่มบรษิทัจะเป็นผูส้รา้งสายสง่ไฟฟ้าเหล่านี้กต็าม 

(3) การด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา  

ความสามารถในการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา (O&M) ของกลุ่มบรษิทัท าใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถผลติ
พลงังานไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพและความมัน่คง ตลอดจนสามารถใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบั
ลกูคา้อตุสาหกรรม ดงันัน้ ทมีวศิวกรของกลุ่มบรษิทัพรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั เพือ่ตอบสนองต่อทุก
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารงุรกัษาใหก้บัลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั  

การบ ารงุรกัษาทีเ่หมาะสมช่วยใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัท างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
กล่าวคอืสามารถผลติไฟฟ้าและไอน ้าโดยใชเ้ชื้อเพลงิน้อยลง รวมถงึเป็นการป้องกนัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บรษิทัจากความเสีย่งจากการช ารดุเสยีหายของเครือ่งจกัร  

สญัญาการซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั กบั กฟผ. EDL และลูกคา้อุตสาหกรรมอนุญาตให้กลุ่มบรษิัท
สามารถก าหนดชว่งเวลาใหห้ยดุเพือ่การซ่อมบ ารงุ และกลุ่มบรษิทัจะพยายามใชเ้ฉพาะชว่งเวลาในการหยุด เพื่อ
การซ่อมบ ารงุดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัอนุญาต 

• ภายใต้สญัญาการซื้อขายไฟฟ้ากบักฟผ. กลุ่มบรษิัทสามารถหยุดเดินเครื่องได้ไม่เกิน 840 
ชัว่โมง (35 วนั) ส าหรบัการซ่อมแซม และการบ ารงุรกัษา และไมเ่กนิ 1,080 ชัว่โมง (45 วนั) ส าหรบัการ
ซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่  (Major Overhaul) ในแต่ละปีปฏิทิน  อย่างไรก็ตาม  กลุ่มบริษัทไม่สามารถ
ก าหนดเวลาส าหรบัการบ ารุงรกัษาในช่วงเวลาที่มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (peak) ในเดือนมนีาคม 
เมษายน และพฤษภาคมของ  ทุกปี ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็น และในกรณีดงักล่าวระยะเวลา
บ ารงุรกัษาตอ้งไมเ่กนิ 30 ชัว่โมง  
• ภายใตส้ญัญาการซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั กบั EDL และลกูคา้ภาคอตุสาหกรรมอนุญาตให้
มกีารบ ารุงรกัษาตามแต่ทีก่ลุ่มบรษิทัจะไดท้ าการแจง้ ซึง่การแจง้ดงักล่าวตอ้งระบุเวลาเริม่ตน้การซ่อม
บ ารงุโดยประมาณ และระยะเวลาของการซ่อมบ ารงุครัง้นัน้ๆ  

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัจะประสานงานการหยดุซ่อมบ ารงุรกัษากบัลกูคา้ และจะวางแผนส าหรบัการบ ารุงรกัษา
ของโครงการโรงไฟฟ้าเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุและลดชว่งเวลาทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าหยดุเดนิเครือ่ง 

ทมีงานบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทั ซึ่งประจ าอยู่ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ มหีน้าทีด่ าเนินงาน
บ ารงุรกัษาตามปกต ินอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มยงัตอ้งมกีารซ่อมบ ารงุครัง้ใหญ่ทกุ  3 และ/
หรอื 6 ปี ซึง่งานซ่อมบ ารงุครัง้ใหญ่จะประกอบไปดว้ย  
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(1) การแยกชิน้สว่นทัง้หมดหรอืบางสว่นของหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  

(2) การตรวจสอบความเสยีหาย ช ารดุ หรอืสกึหรอของหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  

(3) การซ่อมแซมหรอืเปลีย่นสว่นทีเ่สยีหาย ช ารดุ หรอืสกึหรอดงักล่าว  

(4) ประกอบ ทดสอบ และทดลองเดินเครื่องหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ ก่อนที่น ากลบัไปใช้ใน
กระบวนการผลติอยา่งเตม็รปูแบบ  

 ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม บรษิัทได้เขา้ท าสญัญาบรกิารบ ารุงรกัษาระยะยาวกบั
บรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั ส าหรบักงัหนัก๊าซของบรษิทั ซเีมนส ์และ บรษิทั ไอเอชไอ คอรป์อเรชัน่ บรษิทั ไอเอชไอ 
เพาเวอร์ ซิสเตมส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ บรษิัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อนิดสัเตรยีล เทอร์บายน์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึง่ใหบ้รกิารดูแลหลงัการขายแก่ลูกคา้ทีใ่ชก้งัหนัก๊าซของ GE ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน สญัญา
เหล่านี้ท าให้กลุ่มบรษิัทสามารถ (1) บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกงัหนัก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานที่
ก าหนด เนื่องจากมทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญเป็นผูดู้แลบ ารุงรกัษา และ (2) ควบคุมตน้ทนุในการบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร
ของโครงการโรงไฟฟ้า เนื่องจากค่าบรกิารภายใต้สญัญาบรกิารบ ารุงรกัษาระยะยาวได้รวมค่าใชจ้่ายในการซื้อ
อะไหล่ส ารอง และวสัดุสิน้เปลอืงต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

ทมีงานบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทัประจ าแต่ละโครงการจะท าหน้าทีค่วบคู่ไปกบัทมีงานบ ารุงรกัษาจาก
ภายนอกในระหว่างการปฏบิตังิานการซ่อมบ ารงุครัง้ใหญ่ เพือ่ใหไ้ดร้บัถ่ายทอดความรูจ้ากทมีงานบ ารงุรกัษาจาก
ภายนอก กลุ่มบรษิทัมคีวามตัง้ใจที่จะด าเนินการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ได้ด้วยตวัเองหลงัวนัหมดอายุของสญัญา
บรกิารระยะยาว 

(4) ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

ในประเทศไทย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่ภายใต้บังคบั พ.ร.บ. ส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้นุมตัริายงาน EIA ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัความรอ้นรว่มของกลุ่มบรษิทั แต่ละโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ในประเทศลาว กลุ่มบรษิัทมหีน้าที่ต้องจดัท ารายงานศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม และสงัคม รวมถึง
แผนการลดผลกระทบดงักล่าว โดยมีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่
ตรวจทานและอนุมตัริายงานการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม และแผนลดผลกระทบดงักล่าว 

ส าหรบัในประเทศเวยีดนามนัน้ ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าดว้ยการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มซึง่กลุ่มบรษิทัมี
ห น้ าที่ ต้ อ งจัดท ารายงาน  EIA ป ระจ า ปี ของ  APB และยื่ น ราย งานดังกล่ าวต่ อห น่ วยงานภ าครัฐ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในทกุๆ ปี  

โครงการโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการแล้วของกลุ่มบรษิัททุกโครงการ มีลักษณะตามที่กฎหมายเกี่ยวกบั
สิง่แวดล้อมทีส่ าคญัก าหนดไว้ และได้ปฏบิตัติามมาตรฐานสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างครบถ้วนมาโดยตลอด กลุ่ม
บรษิัท มคีวามเชื่อมัน่ว่าการด าเนินกจิการของกลุ่มบรษิทัเป็นไปตามแนวปฏบิตัดิ้านสิง่แวดล้อม อนามยั และ
ความปลอดภัย ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่กลุ่มธนาคารโลกได้ก าหนดขึ้น (World Bank 
Group Environmental, Health and Safety) อกีทัง้กลุ่มบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเป็นคู่ความในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ คดคีวาม หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มหรอืการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มที่
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เกีย่วขอ้งแต่อย่างใด นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัก ากบัดูแลและควบคุมกระบวนการผลติไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าการปล่อยมลพษิจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าหรอืไม่เกนิระดบั
สงูสดุทีก่ฎหมายก าหนด  

กลุ่มบรษิทัได้จดัใหม้รีะบบการตรวจวดัมลพษิทีเ่กดิขึน้จากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการควบคุมคุณภาพอากาศในบรเิวณโดยรอบของโครงการ
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัในทุกๆ ขัน้ตอน ส าหรบักระบวนการเผาไหมน้ัน้ กลุ่มบรษิทัไดม้กีารควบคุมการปล่อย
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ และคารบ์อนมอนอกไซด์ รวมถงึควบคุมอุณหภูม ิและสดัส่วนของ
เชือ้เพลงิ/อากาศ ใหอ้ยูภ่ายในระดบัไมเ่กนิทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนควบคมุคุณภาพน ้าเสยีทีถ่กูปล่อยออกมา
และเปรยีบเทยีบกบัแผนการจดัการและควบคมุตามทีร่ะบุไวใ้นรายงาน EIA เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปล่อยมลพษิและ
ของเสียจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบรษิัทนัน้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง  

กลุ่มบรษิัทได้ด าเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไกการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการ
รัว่ไหลของสารเคมแีละการสมัผสัสารเคมอีนัตรายต่อพนักงาน โดยกลุ่มบรษิัทได้คดัเลือกสารเคมทีี่ใช้ส าหรบั
กระบวนการบ าบัดน ้าเสยีอย่างระมดัระวงัและเลือกสรรสารเคมทีี่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของ
พนกังานน้อยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัยงัได้จดัให้มโีครงการฝึกซ้อมด้านความปลอดภยั สุขภาพและสิง่แวดล้อม เพื่อ
สรา้งความตระหนักในเรื่องดงักล่าวใหแ้ก่พนักงาน ซึง่ได้ครอบคลุมถงึการป้องกนัการรัว่ไหลและขอ้ปฏบิตัเิมื่อ
เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน  อกีทัง้กลุ่มบรษิทัยงัจดัใหม้แีผนการรองรบัต่อการรัว่ไหลของสารเคมทีีอ่าจเกดิขึน้พรอ้มทัง้
ฝึกซ้อมพนักงานใหม้คีวามพรอ้มหากมเีหตุการณ์ฉุกเฉินเกดิขึน้ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัจะเตรยีมการและจดัท า
รายงานเกีย่วกบัการปล่อยของเสยีทัง้ทีอ่นัตรายและไม่อนัตรายเพื่อแจง้ต่อหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และก าหนด
แนวทางปฏบิตัใินการจดัเกบ็และแยกประเภทของเสยี ส าหรบัการจดัการเรือ่งของเสยีงรบกวน กลุ่มบรษิทัไดท้ า
สญัญากบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการควบคมุเสยีงเพือ่ดแูลควบคมุระดบัเสยีงใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(5) การรบัรองระบบจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันากระบวนการทางธุรกจิและการใหบ้รกิารโดยน าระบบการจดัการคุณภาพตามที่
ก าหนด เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการดูแลสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม
ของกลุ่มบรษิทัทีเ่ปิดด าเนินการต่างไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 และ
ได้รบัการรบัรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
บรษิทัไดด้ าเนินกจิการโครงการโรงไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในระดบัโลก 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

กลุ่มบรษิทัใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยให้การด าเนินงานและการบรหิารจดัการของกลุ่มบรษิทัมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชื่อว่าโครงสรา้งเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบรษิทั ซึง่ประกอบไปดว้ยคอมพวิเตอร์
ทีม่สีมรรถนะสูงเพื่อการจดัการขอ้มูลต่างๆ และยงัมเีครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ซึ่งท าใหก้ารสื่อสารภายในระหว่าง
ส านกังานในทอ้งถิน่และภมูภิาคต่างๆ เป็นไปอยา่งราบรืน่ 
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กลุ่มบรษิทัใชร้ะบบสารสนเทศทีห่ลากหลาย เพื่อบรหิารจดัการองคก์รและสนบัสนุนการตดัสนิใจในเรือ่ง
ต่างๆ ซึง่ระบบดงักล่าวประกอบดว้ยโปรแกรมทีม่ขีายอยูโ่ดยทัว่ไป เชน่ ระบบเกีย่วกบัการบญัช ีการบรหิารงาน
ซ่อมบ ารุง และการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการจดัหาและจดัการรายการทรพัย์สนิ และโปรแกรมที่กลุ่มบรษิัท
ออกแบบขึน้มาโดยเฉพาะเพือ่ใชภ้ายในองคก์ร เชน่ ระบบเกีย่วกบับุคลากรและบญัชเีงนิเดอืน โดยกลุ่มบรษิทัใช้
โปรแกรม IBM Cognos เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการควบคมุและจดัการงบประมาณดว้ยการลดระยะเวลา
ในการจดัท างบประมาณและลดขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากมนุษย์  

 นอกจากนี้ กลุ่มบรษิัทใช้ประโยชน์จากระบบอตัโนมตัิในการควบคุม จัดการ และจัดหาข้อมูล เพื่อ
ตดิตามและควบคุมการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมออนไลน์ และยงัช่วยใหก้ลุ่ม
บรษิทัสามารถตดิตามและควบคมุการขนสง่ และการควบคมุโครงการโรงไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้กลุ่มบรษิทั
จงึสามารถวเิคราะหแ์ละตอบสนองต่อขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และลดระยะเวลาใน
การหยดุชะงกัของการใหบ้รกิารอกีดว้ย 
 

2.1.3 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบรษิัทได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุน โดยโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัทที่ยงัอยู่ระหว่างการได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 
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2.1.4 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(1) ก าลงัผลิตตามสญัญา (Contracted Capacity) 

ตารางด้านล่างแสดงถงึก าลงัผลิตตามสญัญา (Contracted Capacity) ของโครงการโรงไฟฟ้า ณ วนัที ่   
31 ธนัวาคม 2561 

 
1 ประกอบไปดว้ยไฟฟ้าทีข่ายต่อไปยงัลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ เบยีนหวั โดย APB ซื้อไฟฟ้าโดยตรงจากบรษิทั

ย่อยของ EVN และน าไปขายต่อใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรม 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 ลูกค้า 

ลูกคา้ผูซ้ื้อไฟฟ้าและไอน ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัท ได้แก่ กฟผ. กฟภ. กฟน. EDL และ
ลกูคา้อตุสาหกรรม 

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

กลุ่มบรษิัทขายไฟฟ้าทีผ่ลติได้ส่วนใหญ่ใหแ้ก่กฟผ. ซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2512 และเป็นผู้ผลิตและจดัส่งไฟฟ้าของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กฟผ. เป็นผูซ้ื้อไฟฟ้าในลกัษณะการคา้ส่งรายส าคญั และควบคุมการส่งไฟฟ้า
แบบคา้สง่ทัง้หมดในประเทศไทย นอกจากนี้ กฟผ. ยงัเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย 

กฟผ. เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคญัในระบบพลงังานของประเทศ โดยมกีารผลติไฟฟ้าด้วยโครงการ
โรงไฟฟ้าของตนเอง และรบัซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP ทัง้จากภายในประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้าน 
อีกทัง้ยังขายและส่งไฟฟ้าเกือบทัง้หมดให้แก่กฟน. และกฟภ. ซึ่งน าไปจัดขายต่อให้แก่ผู้บรโิภค   ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัท ยงัไม่เคยประสบปัญหากบักฟผ. ในเรื่องการเรยีกเกบ็ค่าพลงัไฟฟ้า (capacity 
payment) และคา่ไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทั ผลติและสง่ใหแ้กก่ฟผ. ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ.  
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(2) การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  

กฟภ. เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นรฐัวิสาหกิจที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2503 โดยพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
พ.ศ. 2503 กฟภ. มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกั คอื การผลติ จดัหา จ่าย และขายไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชน ภาค
ธุรกจิ และภาคอตุสาหกรรมใน 74 จงัหวดัของประเทศไทย รวมพืน้ทีใ่หบ้รกิารมากกว่า 510,000 ตารางกโิลเมตร 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.4 ของประเทศ  โดย กฟภ. ไม่ไดใ้หบ้รกิารในพื้นทีเ่ขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร นนทบุร ี
และสมทุรปราการ  

กฟภ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้าที่ผลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุ่มบรษิทั และจะเป็น
ผูร้บัซือ้รายเดยีวทีร่บัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของกลุ่มบรษิทั อกีดว้ย  

 (3) การไฟฟ้านครหลวง 

กฟน. เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นรฐัวิสาหกิจที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย โดยถกูกอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม ปี 2501 โดยพระราชบญัญตักิารไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 
2501 กฟน. มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกั คอื การผลติ จดัหา จ่าย และขายไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชน ภาคธุรกจิ 
และภาคอุตสาหกรรมใน 3 จงัหวดัคอืกรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ รวมพื้นทีใ่หบ้รกิารมากกว่า 
3,192 ตารางกโิลเมตร   

 กฟน. เป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทั  

(4) การไฟฟ้าลาว 

EDL เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิของประเทศลาว ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวสิาหกจิ 
(เลขที่ 46/NA ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556) โดยมีรฐับาลลาวเป็นเจ้าของร้อยละ 100 EDL เป็นเจ้าของและ
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ส่งผ่านไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้า (Electricity Distribution Assets) ในประเทศลาว  
นอกจากนี้ EDL ยงัเป็นผูท้ าหน้าทีจ่ดัการการน าเขา้และสง่ออกไฟฟ้าจากโครงขา่ยส าหรบัการจ่ายไฟฟ้าแหง่ชาติ
ของประเทศลาวอกีดว้ย (National Electricity Grid)  

(5) ลูกค้าอตุสาหกรรม 

ลูกค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง 
อตุสาหกรรมยานยนต ์อเิลก็ทรอนิกส ์และเหลก็ ซึง่ลกูคา้อตุสาหกรรมหลายรายเป็นบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัในกลุ่ม
ของบรษิัทขา้มชาต ิเนื่องจากลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัมคีวามต้องการ
ไฟฟ้าอย่างมาก กลุ่มบรษิทั จงึสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลอืกลูกคา้เพื่อช่วยใหก้ารผลติไฟฟ้าของกลุ่ม
บรษิทั มปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ และเพือ่สรา้งประโยชน์ในระยะยาวใหแ้กก่ลุ่มบรษิทั 

2.2.2 งานด้านการตลาดและการขาย 

(1) การก าหนดราคา 
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กลุ่มบรษิทัมฝ่ีายขายและการตลาดซึง่รบัผดิชอบลกูคา้ส าหรบัภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึง่ท าหน้าที่
หาธุรกจิใหม่ๆ ทัง้จากลูกคา้รายใหม่ หรอืจากการขยายการท าธุรกจิเพิม่เตมิกบัลูกคา้รายเดมิ นอกจากนี้ ฝ่าย
ขายและการตลาดยงัรบัผดิชอบในการเตรยีมการและเจรจาเพื่อท าสญัญาซือ้ขายฉบบัใหม่กบัลูกคา้อุตสาหกรรม 
โดยทัว่ไป กลุ่มบรษิัท ท าการก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและไอน ้าบางส่วนด้วยวธิกี าหนดราคาจากต้นทุนที่ลูกค้า
หลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากกลุ่มบรษิัท (avoided-cost) (ซึ่งหมายถึงค่าใชจ้่ายที่ลูกค้าอุตสาหกรรมจะต้องแบกรบั
หากต้องท าการจดัหาพลงังานด้วยตนเองหรอืรบัมาจากแหล่งอื่น เช่น ซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ. หรอื ต้นทุนในการ
ตดิตัง้และผลติไอน ้า) ซึง่เป็นวธิกีารก าหนดราคาทีม่ปีระสทิธภิาพและชว่ยใหส้รา้งอตัราผลก าไรไดม้ากทีส่ดุ   

(2) การดแูลความสมัพนัธก์บัลูกค้า 

เนื่องจากกลุ่มบรษิทั ด าเนินงานภายใต้สญัญาระยะยาวกบัลูกคา้ ดงันัน้ กลุ่มบรษิทั จงึได้แต่งตัง้
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาดทีม่คีวามเชี่ยวชาญ เพื่อรบัผดิชอบในการดูแลความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ราย
ใหญ่ในปัจจบุนัใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด  

นอกจากนี้ ฝ่ายขายและการตลาดของกลุ่มบรษิทัยงัมกีารพฒันาแผนงานส าหรบัลกูคา้แต่ละราย ซึง่ชว่ย
ใหก้ลุ่มบรษิทั เขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้และสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
นอกจากนี้ ฝ่ายขายและการตลาดยงัชว่ยบรหิารความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้อตุสาหกรรมโดยพจิารณา
จากแผนธุรกจิของลูกคา้และจากการส ารวจพื้นทีท่ ัง้หมดของโรงงานและอตัราการใชพ้ลงังานในความเป็นจรงิ 
หากพบว่ามคีวามตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัจากลกูคา้อตุสาหกรรมรายใด เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย
และการตลาดจะเขา้เจรจากบัลูกค้าดงักล่าวเพื่อติดตัง้มาตรวดัใหม่และเขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม ่
รวมถงึขอ้รอ้งเรยีนดา้นเทคนิคและธุรกจิต่างๆ ดว้ย ในส่วนของความเป็นผูน้ าในการผลติไฟฟ้า กลุ่มบรษิทัมุง่มัน่
ทีจ่ะด ารงไวซ้ึง่ความเป็นเลศิในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพดว้ยความสม ่าเสมอและน่าเชือ่ถอื ซึ่งเป็น
จุดเด่นส าคญัทีก่ลุ่มบรษิทั น ามาใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการท าตลาดกบัลกูคา้ 

2.2.3 การแข่งขนั 

(1) การแข่งขนัในธรุกิจไฟฟ้า 

ในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และ EDL กลุ่มบรษิทัไม่ตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัเนื่องจากกลุ่มบรษิทั ได้
ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัท จะต้องแข่งขนัในการสร้าง
โครงการผลติไฟฟ้าใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต กบับรษิทัผูป้ระกอบกจิการพลงังานในประเทศ ตลอดจนบรษิทั
ชัน้น าในภูมภิาคและบุคคลอื่นๆ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทั เชื่อมัน่ว่าด้วย (1) ประสบการณ์ในการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั (2) ความพรอ้มของบุคลากรและผูบ้รหิาร และ (3) ความสมัพนัธ์อนัดกีบัพนัธมติรทาง
ธุรกจิและชมุชน กลุ่มบรษิทั มศีกัยภาพทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนัได ้

ส าหรบัการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อตุสาหกรรม กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญัในการรกัษาลูกคา้อุตสาหกรรม
ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและการหาลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บรษิทัตัง้อยู ่อยา่งไรกด็ ีในประเทศไทยกลุ่มบรษิทั ตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทีส่ าคญักบั กฟภ.  
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กลุ่มบรษิัทสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขนัโดยตรงกับคู่แข่งในการรกัษาลูกค้าของกลุ่มบริษัทที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัได ้ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้  

(1)  ระบบจดัจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั มเีสถยีรภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

(2)  กลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายระยะยาวกบัลกูคา้ปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัทกุราย และ 

(3)  กลุ่มบรษิทัได้ตดิตัง้สายส่งกระแสไฟฟ้าและระบบท่อเชื่อมโยงเพื่อล าเลยีงไอน ้าโดยตรงไปยงั
โรงงานของลกูคา้แต่ละราย ซึง่การด าเนินการเชือ่มต่อใหมจ่ะมคีา่ใชจ้่ายคอ่นขา้งสงู  

(2) การแข่งขนัในธรุกิจไอน ้า 

การจดัส่งไอน ้ามขีอ้จ ากดัด้านระยะทาง เนื่องจากการสูญเสยีความรอ้นของไอน ้าในขณะจดัส่ง ท าให้
กลุ่มบรษิทั ไมต่อ้งแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน่  

2.2.4  ภาวะตลาดในประเทศไทย 

 (1) การจดัการอตุสาหกรรมไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองคก์รหลกัของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

โดย กฟผ. เป็นรฐัวสิาหกจิซึ่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบผลติไฟฟ้าและส่งไฟฟ้า ซึ่งรวมทัง้การขายไฟฟ้าแบบคา้ส่งอกี
ดว้ย ณ สิน้ปี 2561 กฟผ. มสีว่นแบ่งก าลงัผลติไฟฟ้ารอ้ยละ 36 ของก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศไทย 

ในฐานะผูค้วบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ควบคุมใหร้ะบบไฟฟ้ามคีวามสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอปุทานและ
มปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกราย กฟผ. มหีน้าทีร่บัผดิชอบบรหิารและควบคุมการผลติไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค ผ่านศูนย์ควบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Centre) และศูนย์ควบคุมระบบ
ก าลงัไฟฟ้าในภูมภิาคจ านวน 5 แห่ง จากโรงไฟฟ้าทุกโรงที่เชื่อมต่อกบัระบบส่งไฟฟ้าก าลงัสูง และส่งไฟฟ้า
ดังกล่าวไปยังระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันต ่าไปยังครัวเรือน และผู้ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  
นอกจากนัน้ กฟผ. ยงัเป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคมุบรหิารระบบสง่ไฟฟ้าของประเทศ ซึง่รวมถงึสายสง่ไฟฟ้าและ
สถานีไฟฟ้าแรงสงู (โดยมขีอ้ยกเวน้อยูบ่างประการซึง่จะกล่าวใหท้ราบต่อไป) 

ภายใต้กฎหมายไทย ไฟฟ้าทัง้หมดที่จ่ายเขา้ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ไม่ว่าจะมาจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน หน่วยงานรฐัอื่นๆ หรอื ผูผ้ลติไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องขายใหก้บั กฟผ. เท่านัน้ ดงันัน้ กฟผ. 
จงึเป็นองคก์รเดยีวทีส่ามารถขายสง่ไฟฟ้าใหก้บัผูจ้ าหน่ายไฟฟ้า (อยา่งไรกต็าม มขีอ้ยกเวน้บางประการในกรณีที่
ไฟฟ้าถูกขายใหก้บัผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าโดยตรง) ภาพ 1 ดา้นล่าง แสดงถงึภาพรวมการจดัการกจิการและโครงสรา้ง
หว่งโซ่คณุคา่ในประเทศไทย 
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าเพยีง 2 รายของ
ประเทศทีจ่ าหน่ายใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ไป โดย กฟน. จะท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัจ าหน่ายและจดัหาไฟฟ้า ใน
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล1 ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วน กฟภ. จะใหบ้รกิารพื้นทีท่ี่
เหลอืทัง้ประเทศ โดยในปี  2561 กฟภ. มสี่วนแบ่งตลาดของการจ าหน่ายไฟฟ้าอยู่ทีร่อ้ยละ 72 กฟน. รอ้ยละ 27 
ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 1 ประกอบไปด้วยผูใ้ชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่จ านวนไม่มากทีไ่ด้รบับรกิารจาก กฟผ. โดยตรงผ่าน
ทางสญัญาเดมิทีม่อียูม่าแต่กอ่นแลว้ ซึง่ไมค่าดว่าจะมจี านวนเพิม่ขึน้   

ในบางกรณี บรษิทัไฟฟ้าเอกชนอาจมรีะบบจ าหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมทีต่นเองใหบ้รกิาร ซึง่จะ
ด าเนินงานควบคู่ไปกบัระบบจ าหน่ายของ กฟภ. ที่ด าเนินการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนัน้ 
กฟภ. ยงัได้ถือครองสินทรพัย์บางส่วนที่ถือว่าเป็นระบบส่งไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู 

 
1 กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในที่นี้หมายถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่ได้รวมทัง้ 5 

จงัหวดัโดยรอบกรุงเทพมหานคร คอื จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรสาคร 
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นับแต่ปี 2550 คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ไดท้ าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานก ากบัดูแลอสิระ
ส าหรบักจิการพลงังาน ซึง่จะรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลตลาดพลงังาน ควบคุมอตัราค่าไฟฟ้า ออกใบอนุญาต 
และระงบัขอ้พพิาท โดย กกพ. จะประกอบไปดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 7 คน ถกูมอบหมายใหด้ ารงไวซ้ึง่ความ
ยตุธิรรมทางการคา้ระหว่างผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ในกจิการพลงังาน ทัง้นี้หน้าทีห่ลกัของ กกพ. 
คอืการควบคุมกฎระเบียบในการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจ าหน่ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
(กฟผ.) 
 (2) กรอบการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)  

เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ริเริ่มให้
ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในกจิการพลงังาน ซึง่ได้แก่ การรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยได้แยกประเภทของผู้ผลิตไฟฟ้าตามที่แสดงไว้ใน
ตารางดา้นล่าง 

                  
 
การรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทยได้เริม่ต้นขึน้ในปี 2537 โดย ได้มกีาร

ประมลู IPP 3 รอบดว้ยกนั โดยท าการประมลูก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมดที ่16.2 กกิะวตัต ์ 
ส าหรบัโครงการขนาดเล็กลงมา  กฟผ. และ กพช. ได้เริม่การรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ในปี 2535 เพื่อ

ตอบสนองต่อการขาดแคลนไฟฟ้า ความต้องการที่จะให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในกิจการไฟฟ้า การผลักดัน
ประสทิธภิาพพลงังาน และการใชพ้ลงังานทางเลอืก เช่น พลงังานหมุนเวยีน (renewable energy) และความรอ้น
เหลอืทิ้ง (waste heat) โดยการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP อนุญาตใหเ้อกชนสามารถยื่นขอ้เสนอโครงการทีม่กี าลงั
ผลิตไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวตัต์ เพื่อขายให้กบั กฟผ. ก าลงัผลิตไฟฟ้าส่วนเกนิสามารถน าไปใช้ภายในเองได ้
(inside the fence) หรอืขายใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นๆ ในละแวกใกล้เคยีง ทัง้นี้ กฟผ. ยงัสามารถพจิารณารบัซื้อ
ก าลงัผลติไฟฟ้าเพิม่ได้ถึง 90 เมกะวตัต์ จาก SPP เป็นบางกรณี (มกีารซื้อก าลงัผลติไฟฟ้าในจ านวนดงักล่าว
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หลายครัง้ ซึง่โครงการ SPP ส่วนมากของบ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดร้วมอยู่ในนี้ดว้ย) การรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) ได้ประสบความส าเรจ็ในการดึงดูดเงนิลงทุนเขา้สู่กจิการไฟฟ้า สนองความต้องการของทัง้นัก
ลงทนุและกฟผ. และนโยบายของรฐั ตาราง 1 ดา้นล่าง แสดงภาพรวมของผูผ้ลติไฟฟ้ารายประเภท 

 

          
 

ทัง้ IPP และ SPP นัน้ได้มกีารท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบักฟผ. โดย กฟผ. เป็นผูร้บัซื้อเพยีง
รายเดยีวของ IPP และ เป็นผูร้บัซือ้รายหลกัของ SPP (โดยสว่นมากสญัญาจะมรีะยะเวลาอยูท่ี ่20 หรอื 25 ปี) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 IPP และ SPP มีก าลงัผลิตไฟฟ้าทัง้หมดเชื่อมต่อกบัระบบส่งไฟฟ้าของ 

กฟผ. อยู่ที่ 23.7 กกิะวตัต์ (14.9 กกิะวตัต์ และ 8.8 กกิะวตัต์ ตามล าดบั) (หรอืประมาณรอ้ยละ 55 ของก าลงั
ผลติไฟฟ้าทัง้หมด)  

 
 (3) แนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้า 
 ทีผ่่านมาการใช้พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 2.5 ต่อปี ตามที่แสดงไว้ใน ภาพ 3 
ด้านล่าง จะเหน็ได้ว่าการเตบิโตของการใชพ้ลงังานไฟฟ้านัน้แทบจะกล่าวได้ว่าเคลื่อนไหวตามการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการเตบิโตทีส่งูมาโดยตลอดจากปี 2557 หลงัจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิโลกและ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย โดยในปี 2561 การใช้พลังงานไฟฟ้าขัน้สุดท้ายได้เพิ่มขึ้นไปถึง 
187,832 กิกะวัตต์ -ชัว่โมง คิด เป็น  อัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.5 เมื่อ เปรียบ เทียบจากปี   2560  ซึ่ ง
ภาคอตุสาหกรรมเป็นสาขาทีม่สีดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าสงูทีส่ดุคดิเป็น รอ้ยละ 46.8 ของการใชไ้ฟฟ้าทัง้ประเทศ ภาค
ธุรกจิและกจิการขนาดเลก็เป็นอนัดบัทีส่อง รอ้ยละ 24.9 และตามมาดว้ยภาคครวัเรอืนที ่รอ้ยละ 24.0 ซึง่ภาพ 3 
ดา้นล่างแสดงถงึขอ้มลูดงักล่าว  
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แนวโน้มความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 

 ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดได้เพิม่ขึ้นจาก 16.7 กกิะวตัต์ในปี 2545 เป็น 28.3 กกิะวตัต์ในปี พ.ศ. 
2561 จากภาพ 5 ดา้นล่างแสดงใหเ้หน็ว่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุมกัเกดิขึน้ในชว่งไตรมาสที ่2 ของแต่ละปี 
คอื ชว่งเดอืนเมษายนและเดอืนพฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) หลกัการส าคญัและแนวทางในการจดัท าแผน PDP ฉบบัใหม่ 

หลักการส าคญัของแผน PDP ฉบับใหม่มี 3 ประเด็นคือด้านความมัน่คง (Security) ด้านเศรษฐกิจ 
(Economy) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Ecology)  

  ด้านความมัน่คง (Security) : ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ทีต่้องครอบคลุมทัง้ระบบผลิต
ไฟฟ้า ระบบสง่ไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายพืน้ที ่เพื่อรองรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและ
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มกีารกระจายสดัส่วนเชื้อเพลงิ (Fuel Diversification) ที่ใชใ้นการผลติไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิง
เชื้อเพลงิชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกนิไป ซึ่งจะต้องมโีรงไฟฟ้าเพื่อความมัน่คงในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อรองรบัการ
เกดิวกิฤตดิา้นพลงังาน 

 ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) : มกีารพจิารณาเรื่องตน้ทนุคา่ไฟทีเ่หมาะสม ทัง้ในเรือ่งของสง่เสรมิการผลติ
ไฟฟ้าที่มีต้นทุนต ่ า เพื่อลดภาระของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 ด้านสิง่แวดล้อม (Ecology) : มเีป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ส่งเสรมิ
ระบบไฟฟ้าแบบไมโครกรดิ (Micro Grid) ในพืน้ทีห่่างไกลและเขตเศรษฐกจิพเิศษ  และส่งเสรมิประสทิธภิาพใน
ระบบไฟฟ้า  

(5) การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าตามร่างแผน PDP ฉบบัใหม่ 
จากร่างแผน PDP ฉบบัใหม่ ณ สิน้ปี 2570 และ 2580 ค่าพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของระบบ 3 

การไฟฟ้า จะมคี่าประมาณ 41,100 เมกะวตัต์ และ 54,000 เมกะวตัต์ ตามล าดบั ขณะทีพ่ยากรณ์ความตอ้งการ
ไฟฟ้าสงูสดุของประเทศ จะมคีา่ประมาณ 47,100 เมกะวตัต ์และ 62,000 เมกะวตัต ์ตามล าดบั 

ซึง่การคาดการณ์เหล่านี้จะมผีลกระทบต่อกจิการไฟฟ้าในหลายๆ แงม่มุ โดยเฉพาะเวลาทีจ่ าเป็นในการ
สรา้งโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ การปรบัลดการพยากรณ์ความตอ้งการน าไปสู่การปรบัแกไ้ขระยะเวลาทีจ่ าเป็นในการ
เพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้า ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการเปิดรบัซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP รอบใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ผลดตี่อบรษิทัทีม่ ีPPA อยู่ก่อนแล้ว ท าใหบ้รษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบกว่าบรษิทัรายใหม่ทีค่าดหวงัจะเขา้มาสู่ตลาด
พลงังานไฟฟ้าผา่นการเปิดรบัซือ้รอบใหม่ 

 (6) การคาดการณ์ความต้องการก าลงัผลิตไฟฟ้าเพ่ิมเติมตามร่างแผน PDP ฉบบัใหม่ 
จากคาดการณ์ความต้องการใชไ้ฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้าในปี 2570 จะอยู่ที ่41,100 เมกะวตัต์ ซึ่ง

เกนิกว่าก าลงัผลติไฟฟ้าทีเ่ชื่อถอืได้ที ่36,000 เมกะวตัต์ และความต้องการใชไ้ฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้าในปี 
2580 จะอยู่ที ่54,000 เมกะวตัต ์ซึง่เกนิกว่าก าลงัผลติไฟฟ้าทีเ่ชื่อถอืไดท้ี ่27,000 เมกะวตัต์ ซึง่จะมากขึน้เรือ่ยๆ 
ตามโรงไฟฟ้าทีจ่ะหมดอายสุญัญา (ปลดออกจากระบบ) 

ดงันัน้จงึต้องมกีารจดัสรรก าลงัผลติไฟฟ้าทีเ่ชื่อถอืได้ให้เพยีงพอกบัความต้องการใชไ้ฟฟ้า  ในปี 2580 
โดยมหีลกัการดงันี้ 

- จดัหาโรงไฟฟ้าเพือ่ความมัน่คง จากโรงไฟฟ้าหลกั (Firm Baseload) 

- สนบัสนุนโรงไฟฟ้าตามนโยบายภาครฐั เชน่โรงไฟฟ้าขยะ ซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ 

- ขอ้ตกลงของ COP21 โดยจดัหาจากพลงังานหมนุเวยีนและการอนุรกัษ์พลงังาน 

- การแขง่ขนัเชงิเศรษฐศาสตร ์รวมถงึการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(Innovation Disruptions) 

ไดแ้ก ่ระบบไมโครกรดิ ระบบกกัเกบ็พลงังาน ผูใ้ชไ้ฟฟ้าแบบ Prosumer 
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(7) ก าลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ ปี 2561-2580 ตามร่างแผน PDP ฉบบัใหม่ 
 ก าลงัผลติสิน้ปี 2560    46,090 เมกะวตัต ์
 ก าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ระหว่างปี 2561 – 2580 56,431 เมกะวตัต ์
 ก าลงัผลติทีป่ลดออกระหว่างปี 2561 – 2580 25,310 เมกะวตัต ์
 ก าลงัผลติไฟฟ้าสิน้ปี 2580   77,211 เมกะวตัต ์

 
ก าลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ปี 2561 – 2580 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน   20,766 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบบสบูกลบัของ กฟผ.      500 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่      2,112 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม (กฟผ. / IPP)  13,156 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ / ลกิไนต ์(กฟผ. / IPP)    1,740 เมกะวตัต ์
ซือ้ต่างประเทศ       5,857 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าหลกัแขง่ขนั (กฟผ. / IPP)    8,300 เมกะวตัต ์
แผนอนุรกัษ์พลงังาน      4,000 เมกะวตัต ์

รวม     56,431 เมกะวตัต์ 
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 ภาพ 8 ดา้นล่างนี้แสดงประมาณการสดัส่วนก าลงัผลติไฟฟ้าตามประเภทเชือ้เพลงิของประเทศไทยตาม
รา่งแผน PDP ฉบบัใหม่ไปจนถงึปี 2580 โดยก าลงัผลติไฟฟ้ารวมในปี 2561 คาดว่าจะมมีากกว่า 200 กกิะวตัต์-
ชัว่โมง โดยทีป่ระมาณรอ้ยละ 60 ของก าลงัผลติไฟฟ้ารวม จะใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ รอ้ยละ 22 ของก าลงั
ผลติไฟฟ้ารวม จะใชถ้่านหนิน าเขา้และลกิไนต์ รอ้ยละ 8 ของก าลงัผลติไฟฟ้ารวม จะใชพ้ลงังานหมุนเวยีน รอ้ย
ละ 7 จะใชพ้ลงัน ้าต่างประเทศ และรอ้ยละ 3 จะใชพ้ลงัน ้าในประเทศ  

 ในปี 2580 คาดว่าสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะลดลงไปเหลือร้อยละ 53 และคาดว่า
สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินน าเข้าและลิกไนต์ลดลงเป็นร้อยละ 12 ขณะที่สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนทีน่อกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 18 สดัส่วนการจากพลงัน ้าต่างประเทศ
จะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 9 และมกีารเพิม่สดัส่วนจากอนุรกัษ์พลงังานมาที่รอ้ยละ 6 ของก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้หมด      
ในปี 2580 

 



 

สว่นที ่1 - 2 หน้า 22 

 
 

(8) ภาพรวมของ SPP 

(8.1) การจดัการและโครงสร้างห่วงโซ่คณุค่าของภาคธรุกิจ 

กฟผ. และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) ได้รเิริม่การรบัซื้อไฟฟ้าใน
รปูแบบ SPP ขึน้มาในปี 2535 เพื่อใหเ้อกชนสามารถยื่นเสนอขายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ได ้โดยในเบื้องต้นได้จ ากดั
ขนาดไวท้ีไ่มเ่กนิ 60 เมกะวตัต ์และหลงัจากนัน้รฐับาลเพิม่ใหเ้ป็นไมเ่กนิ 90 เมกะวตัต์ต่อโครงการ โดยจะท าการ
พจิารณาเป็นรายไป การรบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ  SPP ไดถ้กูรเิริม่ขึน้เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีน (เช่น พลงังานลม พลงัแสงอาทติย ์และพลงัน ้าขนาดเลก็) โรงไฟฟ้าพลงังานขยะหรอืเชือ้เพลงิชวีภาพ 
และโรงไฟฟ้าระบบการผลติพลงังานร่วมทีใ่ชท้ัง้ก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัปิโตรเลยีมเป็นเชือ้เพลงิ (แต่มเีงื่ อนไข
ประสทิธภิาพต่างๆ ของโรงไฟฟ้า) SPP จะขายก าลงัผลติไฟฟ้าของตนเองบางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บั กฟผ. โดย
ไอน ้ าและไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายให้กับ กฟผ. จะขายให้ภายในนิคมอุตสาหกรรมหรือใช้ภายในเอง (captive 
customers) 

SPP จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้: 

• แหล่งพลงังานหมุนเวยีน เช่น พลงังานลม พลงังานชวีมวล พลงัแสงอาทติย์ พลงัน ้าขนาดเล็ก 
ซึง่รวมถงึของเสยีหรอืผลผลติพลอยไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมทางการเกษตรและอตุสาหกรรม หรอื 

• ระบบการผลติพลงังานร่วมทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตหิรอืน ้ามนัปิโตรเลยีมเป็นเชือ้เพลงิ แต่อยู่ภายใต้
เงือ่นไขต่างๆ (เช่น ค่าประสทิธภิาพโดยรวม1 ของโรงงานไฟฟ้าตอ้งมากกว่ารอ้ยละ 45 (วดัจากค่าความรอ้นต ่า 
หรอื low heating value) และมากกว่ารอ้ยละ 10 ของผลผลติ2 ตอ้งเป็นการผลติไอน ้าเพือ่น าไปใช)้ 
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1 ค่าประสทิธภิาพโดยรวม = (ผลผลติพลงังานไฟฟ้า + ผลผลติพลงังานความรอ้น – พลงังานความรอ้นน าเขา้) / พลงังานของเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้น
กระบวนการ (คดิจากค่าความรอ้นต ่า) โดยพลงังานความรอ้นน าเขา้นบัรวมถงึพลงังานความรอ้นของคอนเดนเสททีน่ ากลบัมาใชใ้หมแ่ละน ้า
เตมิเขา้ระบบ 

2 วดัจากอตัราส่วนผลผลติพลงังานความรอ้นต่อพลงังานไฟฟ้า = (ผลผลติพลงังานความรอ้น – พลงังานความรอ้นเขา้) / ผลผลติพลงังาน
ไฟฟ้า  

ในส่วนของโครงการพลงังานหมุนเวยีน ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถใชเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลได้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 
ของพลงังานความรอ้นทัง้หมดต่อปี และมคี่าปรบัผูผ้ลติไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิเกนิกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
ส าหรบัโรงไฟฟ้าผลติพลงังานรว่มแบบ SPP ทีต่อ้งการรบัค่าการประหยดัในการใชเ้ชือ้เพลงิ (Fuel Saving: FS) 
เตม็จ านวน โรงไฟฟ้าแห่งนัน้จะตอ้งมปีระสทิธภิาพการน าความรอ้นไปใชป้ระโยชน์โดยรวมทีร่อ้ยละ 45 หรอื สงู
กว่า และจะต้องใช้ผลผลิตพลังงานในกระบวนการอุณหภาพอย่างน้อยร้อยละ 10 เช่น ความร้อนส าหรับ
กระบวนการการผลติ (process heat) หรอื ระบบการสง่น ้าเยน็แบบศนูยก์ลาง (district cooling)  

การรบัซื้อไฟฟ้าในรปูแบบ SPP ส่งผลดตี่อประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิและพลงังานโดยรวม จงึเกดิการ
จดัท ากลไกอตัราค่าประหยดัในการใชเ้ชือ้เพลงิ (FS) ขึน้ ลูกคา้อุตสาหกรรมหลายรายใชไ้อน ้าทีซ่ื้อมาจาก SPP 
ส าหรบัความรอ้นในกระบวนการผลติและกระบวนการอื่นๆ ลูกคา้เหล่านี้จ าเป็นตอ้งพึง่พาไอน ้าทีจ่่ายจาก SPP 
เนื่องจากส่วนมากไม่มหีมอ้ตม้ไอน ้าส ารองเป็นของตนเองหรอืถา้มกีไ็ม่ใหญ่เพยีงพอต่อการด าเนินการเตม็ก าลงั
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ระบบการผลิตพลังงานร่วมและการใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้านัน้ท าให้
ประสทิธภิาพทางพลงังานในภาพรวมสงูขึน้ 

(8.2) กรอบแนวการซ้ือขายไฟฟ้า 

 โครงสรา้งอตัรารบัซื้อไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนัถูกน ามาใชก้บัผูผ้ลติไฟฟ้าในแต่ละประเภท (IPP SPP และ 
VSPP)  โดยอัตราเหล่านี้ถูกก าหนดตามประเภทของสญัญา (Firm หรอื Non-firm) และตามแหล่งพลังงาน 
(พลงังานตามแบบ หรอืพลงังานทางเลอืก) พลงัไฟฟ้าประเภทสญัญา Firm คอื โรงไฟฟ้าที่ SPP รบัประกนัว่า
สามารถจ่ายไฟฟ้าในชว่งเดอืนทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุได้  

 กฟผ. ได้ระบุประเภทของอตัราการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ไว้สองประเภทกล่าวคือ พลังไฟฟ้าตาม
ประเภทสญัญา Firm และ Non-firm ตาราง 3 ดา้นล่างแสดงใหเ้หน็ถงึการจ าแนก SPP ตามประเภทสญัญา 
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 โดยที ่SPP ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภทสญัญา Firm จะตอ้งผลติไฟฟ้าเป็นอยา่งน้อย 7,008 ชัว่โมงต่อ
ปี และจะตอ้งผลติไฟฟ้าในช่วงระหว่างเดอืนมนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กนัยายน และ ตุลาคม โดย
ก าหนดคา่พลงัไฟฟ้าทีต่อ้งจ่ายให ้SPP ประเภทสญัญา Firm จากเงนิลงทุนและค่าเชือ้เพลงิในการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าที ่กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งไดใ้นอนาคต 

 SPP ประเภทสญัญา Firm ทีผ่ลติพลงัไฟฟ้าจากพลงังานเชงิพาณิชยไ์ดร้บัราคาไฟฟ้าฐานซึง่ประกอบไป
ดว้ยค่าพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และค่าการประหยดัการใชเ้ชือ้เพลงิ SPP ประเภทสญัญา Firm ทีผ่ลติพลงั
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนจะไดร้บัราคาฐานในอตัราเท่ากนัแต่จะไดร้บัสว่นเพิม่อัตรารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) อกี
สองสว่น ส่วนแรกจะเป็นอตัราคงที่ เรยีกว่าค่าการสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิพลงังานหมุนเวยีน และอกีสว่นจะเป็น
อตัราแปรผนัตามประเภทของพลงังานหมนุเวยีน ซึง่สรปุไวใ้น ตาราง 4 ดา้นล่าง 

 

2.2.5  ภาวะตลาดในประเทศเวียดนาม 
(1) ธรุกิจไฟฟ้าในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  

      ปัจจุบนั เวยีดนามเป็นหนึ่งในประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชีย ผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตวัถงึรอ้ยละ 7 ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  ท าใหค้วามตอ้งการในการเพิม่การ
ผลติไฟฟ้าและพลงังานในเวยีดนามมจี านวนมาก 
     ในปี 2559 รฐับาลเวียดนามได้ประกาศแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบับที่ 7 ฉบับปรบัปรุง 
(PDP 7 Revised) ซึง่มุ่งเน้นการสรา้งความมัน่คง เพิม่ประสทิธภิาพดา้นพลงังาน การพฒันาพลงังานหมุนเวยีน 
และเปิดเสรตีลาดพลงังาน โดยปัจจุบนั ระบบของกจิการไฟฟ้าในประเทศเวยีดนามอยู่ระหว่างการปฏริูปเพื่อ
พัฒนาไปสู่ตลาดการซื้อขายไฟฟ้าแบบขายส่ง (Competitive Wholesale Market) ทัง้นี้  PDP 7 Revised มี
รายละเอยีดทีน่่าสนใจดงันี้ 
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• เพิม่ปรมิาณไฟฟ้าในประเทศโดยเพิม่การผลิตและการน าเขา้ เพื่อรองรบัการเติบโตของของ
ประเทศโดยอา้งองิ GDP growth rate รอ้ยละ 7 ในชว่งปี 2559-2573 

• เพิม่การพฒันาพลงังานหมุนเวยีน เป็นรอ้ยละ 7 ในปี 2563 (จากรอ้ยละ 4.5 ใน PDP 7) และ
มากกว่ารอ้ยละ 10 ในปี 2573 (จากรอ้ยละ 6 ใน PDP 7) 

• เพิม่และพฒันาระบบสายส่งของประเทศ ใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้รวมถงึพฒันาระบบควบคุม
อตัโนมตั ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุและจ่ายไฟฟ้าของประเทศ 

• เร่งพฒันาระบบการจ่ายไฟฟ้าไปยงัพืน้ทีช่นบท เพื่อใหช้าวเวยีดนามเกอืบทัง้ประเทศสามารถ
เขา้ถงึไฟฟ้าไดใ้นปี 2563  

(2) แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ประเทศเวยีดนามมคีวามต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ที ่34,462 เมกะวตัต์ ในปี 2561 ซึ่งเพิม่ขึน้จาก

ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดปี 2560 ที่ 30,856 เมกะวตัต์ (เพิม่ขึน่ 3,606 เมกะวตัต์ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11) 
เพื่อเพิม่รองรบัความต้องการไฟฟ้าฟ้าขา้งต้น ประเทศเวยีดนามจงึด าเนินการเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ประเทศเวยีดนามมกี าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ 47,768 เมกะวตัต์ ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2560 
ที่ 45,622 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึ่น 2,146 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5) ขณะที่ใน PDP 7 Revised ประเทศ
เวยีดนาม ไดจ้ดัท าแผนเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าเป็น 60,000 เมกะวตัต์ ในปี 2563 และ 129,500 เมกะวตัต ์ในปี 
2573 เพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโตของประเทศ โดยเฉพาะความตอ้งการไฟฟ้าในหมวดอุตสาหกรรม การกอ่สรา้ง 
และการขนสง่ 

    

ปัจจุบนั ประเทศเวยีดนามพึง่พาพลงังานน ้าและถ่านหนิเป็นหลกั โดยมสีดัส่วนตามก าลงัการผลติไฟฟ้า 
คดิเป็นรอ้ยละ 40 และ 38 ตามล าดบั ตามมาดว้ยโรงไฟฟ้าก๊าซและน ้ามนัรอ้ยละ 19 ขณะทีพ่ลงังานหมุนเวยีนมี
ไม่ถงึรอ้ยละ 1 ซึง่ใน PDP 7 Revised ประเทศเวยีดนามวางแผนทีจ่ะเพิม่การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน
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มากกว่ารอ้ยละ 21 ในปี 2573 โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังาน
ชวีมวล 

(3) นโยบายพลงังานหมนุเวียน 

ภายใต ้PDP 7 Revised ประเทศเวยีดนามใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพลงังานจากพลงังานหมนุเวยีน
เป็นพเิศษ เนื่องจากศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนของประเทศเวยีดนามมคี่อนขา้งสูง ดว้ย
ภมูปิะเทศทีอ่ยูใ่นบรเิวณเสน้ศนูยส์ตูรและทางฝัง่ตะวนัออกตดิชายฝัง่ทะเล ท าใหม้ศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ 843 ล้านเมกะวตัต์-ชัว่โมงต่อปี และมศีกัยภาพในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานลม ทีก่ าลงั
ผลติรวมทัง้สิน้ 21,520 เมกะวตัต์ ซึง่ปัจจุบนัเวยีดนามไดว้างแผนว่าภายในปี 2573 จะสามารถพฒันาโรงไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติรวมที ่ 12,000 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าพลงังานลมก าลงัการผลติรวมที ่6,000  
เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลก าลงัการผลติรวมที ่3,281  เมกะวตัต ์  

ดงันัน้ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศเวียดนาม ได้ประกาศปรบัอตัราค่าไฟฟ้าส าหรบัพลังงาน
หมนุเวยีนในแต่ละประเภท ซึง่เป็นอตัราคา่ไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-In-Tariff (FIT) ทีจ่ะขายไฟฟ้าใหแ้ก ่Electricity 
of Vietnam (EVN) ภายใต้สญัญาระยะยาว เพื่อลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทัง้นี้  ประเภทการผลิต
ไฟฟ้าและอตัราคา่ไฟฟ้าทีไ่ดร้บัความสนใจจากนกัลงทนุเป็นพเิศษมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

2.2.6  ภาวะตลาดในประเทศศลาว 
(1) ธรุกิจไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หรอื สปป.ลาว ได้ก าหนดนโยบายมุ่งสู่การพฒันาเป็นแหล่ง
พลงังานของเอเชยี (Battery of Asia) ทีป้่อนพลงังานสู่ภูมภิาคอาเซยีนและเอเชยี เช่น ประเทศไทย เวยีดนาม 
พมา่ สาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นตน้ ปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดส้ว่นใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้า และกว่า 
80% ของพลงังานทีผ่ลติไดถ้กูใชส้ าหรบัการสง่ออกใหป้ระเทศเพือ่นบา้น  

ปัจจุบนั สปป. ลาว มแีหล่งผลติไฟฟ้าจ านวน 61 แห่ง มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวมทัง้หมดเท่ากบั 7,207 
เมกะวตัต์ สามารถผลติไฟฟ้าได้ปีละ 37,367 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ประกอบด้วย เขื่อนไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่
จ านวน 32 แห่ง เขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กที่มกี าลงัการผลิตติดตัง้ไม่เกนิ 15 เมกะวตัต์ จ านวน 21 แห่ง โรงผลิต
ไฟฟ้าถ่านหนิจ านวน 1 แห่ง โครงการไฟฟ้าพลงังานทดแทนจ านวน 2 แห่ง และโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยจ์ านวน 5 แหง่  
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ส าหรบัการจ าหน่ายไฟฟ้าไปต่างประเทศนัน้ ปัจจุบนั สปป.ลาว เซน็สญัญากรอบความร่วมมอื (MOU) 
ในการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้ากบัประเทศเพือ่นบา้นต่างๆ ดงันี้  

(1) ประเทศไทย : จ านวน 9,000 เมกะวตัต์ ปัจจุบนัสามารถจ าหน่ายไดแ้ลว้ประมาณ 4,000     เม

กะวตัต์ และคาดว่าในปี 2563 และปี 2573 จะสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้จ านวน 7,000 เมกะ

วตัต ์และ 9,000 เมกะวตัต ์ตามล าดบั  

(2) เวยีดนาม : จ านวน 5,000 MW ปัจจุบนัสามารถจ าหน่ายไดแ้ลว้กว่า 300 เมกะวตัต ์และคาดว่า

ในปี 2563 และปี 2573 จะสามารถจ าหน่ายไดจ้ านวน 1,000 เมกะวตัต์ และ 5,000 เมกะวตัต ์

ตามล าดบั  

(3) มาเลเซีย : ปัจจุบันสามารถจ าหน่ายได้จ านวน 100 เมกะวัตต์ และคาดว่า ในปี 2563 จะ

สามารถจ าหน่ายไดจ้ านวน 300 เมกะวตัต ์ผา่นสายน าสง่ในประเทศไทย 

(4) กมัพูชา : ปัจจุบนัสามารถจ าหน่ายไดจ้ านวน 10 เมกะวตัต์ และคาดว่าในปี 2563 จะสามารถ

จ าหน่ายไดจ้ านวน 200 เมกะวตัต ์  

(5) พม่า : ปัจจุบนัสามารถจ าหน่ายไดก้ว่า 5 เมกะวตัต์ และคาดว่าในปี 2563 จะสามารถจ าหน่าย

ไดจ้ านวน 100 เมกะวตัต ์

จากศกัยภาพแหล่งผลติไฟฟ้าใน สปป.ลาว โดยเฉพาะดา้นเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า มี
การประมาณการว่า สปป. ลาว สามารถใช้ประโยชน์จากความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ ในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าพลงัน ้าจากการสรา้งเขื่อนได้มากกว่า 30,000 เมกะวตัต์ รวมทัง้รฐับาลได้ด าเนินนโยบายดงึดูด
การลงทนุจากต่างประเทศท าใหม้นีักธุรกจิเขา้มาลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า (IPP) และมกีารลงทนุในรปูแบบการมสีว่น
รว่มของภาคเอกชนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเพิม่ขึน้ดว้ย  

(2) แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า 

จากบทรายงาน “การคาดคะเนความตอ้งการและการสนองพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี 2559-2573” 
ทีไ่ดจ้ดัท าขึน้เมือ่เดอืนกมุภาพนัธปี์ 2559 โดยกรมนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังานและบ่อแร ่รว่มกบั
รฐัวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos, EdL) ซึ่งได้ท าการศึกษาและพิจารณาจากการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกจิและสงัคม การเพิม่ขึน้ของประชากร และการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรฐับาลในประเทศ 
สปป.ลาว 

จากรายงานผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าความตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสงูสุดทัว่ประเทศ ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปี 
2573 มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมอีตัราการเพิม่ขึน้ในแต่ละปีประมาณ 12% หรอืเท่ากบั 
322 เมกะวตัต์ ต่อปี และมคีวามต้องการเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2559-2563 เพิม่ขึน้เฉลี่ยประมาณ 20% หรอืเท่ากบั 
343 เมกะวตัต์ ต่อปี ในปี 2563 ความต้องการก าลงัไฟฟ้าสงูสุดเท่ากบั 2,723 เมกะวตัต์ และจนถงึปี 2573 การ
คาดคะเนความต้องการไฟฟ้าทัง้ประเทศ จะเพิม่ขึน้ถึง 5,892 เมกะวตัต์ ดงัแสดงการคาดคะเนความต้องการ
ไฟฟ้าทัง้ประเทศ สปป.ลาว ในตารางต่อไปนี้ 
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 (3) นโยบายพลงังานหมนุเวียน 

การพฒันาแหล่งผลติไฟฟ้าใน สปป.ลาว ในอดตีทีผ่่านมามกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ควบคูไ่ปกบั
ความต้องการใชภ้ายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้แบบกา้วกระโดดและการส่งขายพลงังานใหก้บัประเทศเพื่อนบา้นดว้ย 
นอกจากนี้รฐับาล สปป.ลาว ยงัสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้อกชนลงทุนด้านพลงังาน ซึ่งเหน็ได้จากสถติกิ าลงัการ
ผลติจากโรงไฟฟ้าทัง้หมดทัว่ประเทศในปี 2553 มขีนาด 2,547 เมกะวตัต ์เป็น 5,806 เมกะวตัต ์ในปี 2559 

จากแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของ สปป.ลาว ในปี 2559 – 2568 รฐับาล สปป.ลาว ยงัคงส่งเสรมิ
การผลติไฟฟ้าโดยเฉพาะจากพลงังานน ้าเป็นหลกั และมกีารเสรมิระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ เพื่อเพิม่
ความมัน่คงของระบบใหม้ากขึน้  

อย่างไรกต็าม ทางรฐับาล สปป.ลาว ได้ก าหนดนโยบายเพิม่สดัส่วนพลงังานทดแทน (เช่น พลงังานลม 
พลงังานจากแสงอาทติย ์พลงังานชวีมวล เป็นตน้) ประมาณ 30% ของพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดทีผ่ลติไดใ้นประเทศ 
และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน ช่วงปี 2554 – 2568 โดยสถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน 
กระทรวงพลงังานและบ่อแร ่ไวด้งันี้ 

• ปรบัปรงุขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมาย 

• ศกึษาและพฒันารปูแบบทีเ่หมาะสม  

• ศกึษาและประเมนิเกีย่วกบัตลาดซือ้ขายและแหล่งผลติพลงังาน 

• สง่เสรมิอตุสาหกรรมเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 

• ก าหนดกรอบและขอบเขตทีช่ดัเจนและรปูแบบการแขง่ขนั 

• สนบัสนุนการพฒันาพลงังานทดแทนอยา่งเตม็รปูแบบ 

• เพิม่การแขง่ขนัและลดการพึง่พาจากนโยบายภาครฐั 

• สง่เสรมิเทคโนโลยพีลงังานทดแทนรปูแบบใหมท่ีคุ่ม้คา่เชงิเศรษฐกจิ 

• สง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเตม็รปูแบบดว้ยความเสมอภาค 
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

2.3.1 การจดัหาท่ีดิน 

ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทีต่ัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรม กลุ่มบรษิทั เชา่ทีด่นิและซื้อทีด่นิจากผูพ้ฒันาและ

ผูจ้ดัการนิคมอตุสาหกรรม โดยปกตแิลว้สญัญาเชา่เหล่านี้จะมอีาย ุ25 - 30 ปี 

2.3.2 การเลือกผู้รบัเหมา EPC 

กลุ่มบรษิทั มหีลกัเกณฑภ์ายในส าหรบัการจดัหาจดัจา้งผูร้บัเหมา EPC ทีช่ดัเจน โดยในชว่งแรกของแต่

ละโครงการ ฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทั จะประเมนิเทคโนโลยสี าหรบัเครื่องจกัรหลกัของ

โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เครือ่งจกัรกงัหนัพลงังานก๊าซธรรมชาต ิและเลอืกเทคโนโลยทีีก่ลุ่มบรษิทั 

คดิว่ามคีวามเหมาะสมกบัการใชง้านทีสุ่ด โดยค านึงถงึก าลงัการผลติ ประสทิธภิาพ ราคา อายุการใชง้าน และ

การบ ารุงรกัษา ความเห็นของฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยจีะถูกส่งไปยงัคณะกรรมการจดัการของบรษิัท 

(Management Committee) ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เพื่ออนุมตั ิหลงัจากนัน้ฝ่ายการพาณิชยข์อง

กลุ่มบรษิัท (Commercial Department) จะจดัท าขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference) (ซึ่งประกอบไปด้วย

ขอ้เทจ็จรงิเบื้องตน้ ลกัษณะเทคโนโลยขีองโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทั เลอืกใช ้ขอบเขตของงาน คุณสมบตัิ

ของผูร้บัเหมา EPC ขอ้เสนอ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และรายละเอยีดของสญัญา เป็นตน้) 

2.3.3 การจดัหาวตัถดิุบในการผลิตไฟฟ้า 

(1) กา๊ซธรรมชาติ 

วตัถุดิบหลกัส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิัท คอืก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกลุ่ม

บรษิทั ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าและไอน ้า 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทั ทัง้หมดทีด่ าเนินการอยู่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็น

เชือ้เพลงิหลกั  

กลุ่มบรษิทั ได้เขา้ท าสญัญาจดัหาก๊าซจ านวน 15 ฉบบักบั ปตท. ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

รอ้นรว่มของกลุ่มบรษิทั ทีก่ าลงัด าเนินการและอยูใ่นระหว่างการกอ่สรา้ง อกีทัง้กลุ่มบรษิทั ยงัมบีนัทกึความเขา้ใจ

จ านวน 2 ฉบบักบั ปตท. ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิัท ที่ได้ท าสญัญาซื้อขาย

ไฟฟ้าและอยูร่ะหว่างการพฒันา ซึง่ไดแ้ก ่BGPR1 และ BGPR2 

สญัญาจดัหาก๊าซแต่ละฉบบัทีก่ลุ่มบรษิทั ท ากบั ปตท. เป็นไปตามแบบสญัญาจดัหาก๊าซมาตรฐานของ 

ปตท. ที่ท ากบั SPP  ยกเว้นสญัญาจัดหาก๊าซส าหรบั  BPLC2 ซึ่งใช้สญัญาแบบมาตรฐานที่ท ากบัผู้ผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรม ขอ้ก าหนดต่างๆ ในสญัญา 2 ประเภทนี้ รวมทัง้ขอ้ก าหนดในด้านราคามคีวามแตกต่างกนั 

โดยทัว่ไปราคาก๊าซส าหรบั SPP จะต ่ากว่าราคาก๊าซส าหรบัผูผ้ลติในภาคอตุสาหกรรม จนถงึปัจจุบนักลุ่มบรษิทั 

ยงัไมเ่คยประสบปัญหาในการจดัสง่ก๊าซธรรมชาตจิาก ปตท. อยา่งมนียัส าคญั  

(2) น ้าดิบและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

ในการผลติไฟฟ้ากลุ่มบรษิทั จ าเป็นต้องใชน้ ้าดบิในปรมิาณมากเพื่อลดอุณหภูมขิองเครื่องจกัรทีใ่ชใ้น

การผลติ โดยกลุ่มบรษิทั มคีูส่ญัญาในการจดัหาน ้าดบิแตกต่างกนัตามแต่ละพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 
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(2.1) นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบรีุ และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 

บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั ("อมตะ วอเตอร"์) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ อมตะ คอรป์อเรชนั เป็นผูจ้ดัหา

น ้าดิบ น ้าเพื่อการบริโภค และระบบการบ าบัดน ้าเสียพื้นฐานที่โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ในนิคม

อตุสาหกรรมสองแหง่นี้จ าเป็นตอ้งใช ้โดยกลุ่มบรษิทั ช าระค่าบรกิารส าหรบัการจดัหาน ้าและการบรกิารบ าบดัน ้า

เสยีโดยใชส้ตูรค านวณทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้าเสยีแต่ละสญัญา    

ทัง้นี้  อมตะ วอเตอร์ จดัหาน ้าดิบจาก บรษิัท จดัการและพัฒนาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั 

(มหาชน) ("บมจ. อสีทว์อเตอร"์) ซึง่ส่งน ้าดบิไปยงัโรงผลติน ้าของอมตะ วอเตอร ์โดยตรง เพื่อปรบัปรุงคุณภาพ

น ้าก่อนทีจ่ะแจกจ่ายไปยงัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั โดย อมตะ วอเตอร ์ยงัมีแหล่งเกบ็น ้าส ารองขนาด

ใหญ่ภายในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 
 

(2.2) นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวง

อตุสาหกรรม เป็นเจา้ของและผูบ้รหิารงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัหาน ้า และ

บรกิารบ าบดัน ้าเสยีใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั โดยกลุ่มบรษิทั ช าระ

ค่าบรกิารให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมส าหรบับรกิารการจดัส่งน ้าและการบ าบดัน ้าเสยีโดยค านวณตามสูตรที่

ก าหนดในสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้าเสยี ส าหรบันิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั น ้าดบิดงักล่าวมาจาก

อา่งเกบ็น ้าหนองคอ้ จงัหวดัชลบุร ี
 

(2.3) สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั เป็นผูจ้ดัการในดา้นทรพัยากรน ้า การจดัส่งน ้า และการบ าบดั

น ้าเสยีในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งรวมถงึน ้าดิบ น ้าเพื่อการบรโิภค และระบบการบ าบดัน ้าเสยี โดยกลุ่ม

บรษิัท ช าระค่าบรกิารให้แก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีส าหรบับรกิารการจัดส่งน ้าและการบ าบัดน ้าเสยีโดย

ค านวณตามสูตรที่ก าหนดไว้ในสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้าเสยี  ในปัจจุบนัการประปานครหลวง 

(“กปน.”) เป็นผูจ้ดัสง่น ้าดบิใหแ้กส่วนอตุสาหกรรมบางกะด ีโดยน ้าดบิจากคลองของกปน. จะถกูสบูไปยงัโรงกรอง

น ้าเพือ่การผลติน ้าไปใชใ้นสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี
 

(2.4) นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ 1 

ดบับลิวเอชเอ ชลบุร ี1เป็นผู้จัดการในด้านทรพัยากรน ้า การจดัส่งน ้าและการบ าบัดน ้าเสียในนิคม

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 ซึง่รวมถงึ น ้าดบิ น ้าเพื่อการบรโิภค และการบ าบดัน ้าเสยี โดยกลุ่มบรษิทั 

ช าระค่าบรกิารใหแ้ก่ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 ส าหรบับรกิารการจดัสง่น ้าและการบ าบดัน ้าเสยีโดยค านวณตามสตูร

ทีก่ าหนดในสญัญาบรกิารการจดัหาน ้าและบ าบดัน ้าเสยี ในนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 นี้ น ้าดบิจะ

ถกูสง่ตรงไปยงัโรงผลติน ้าเพื่อปรบัปรงุคณุภาพน ้ากอ่นทีจ่ะแจกจ่ายไปยงัโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ ดบับลวิเอชเอ 

ชลบุร ี1 ยงัมอีา่งเกบ็น ้าหนองปลาไหล ซึง่เป็นอา่งเกบ็น ้าขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่กลก้บันิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 

ชลบุร ี1 อกีดว้ย 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนักและใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ดว้ยเลง็เหน็ถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นเครือ่งมอืและแนวทางในการบรหิารจดัการการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ตลอดจนใชเ้ป็นเครือ่งมอื
ในการป้องกนัความสญูเสยีต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

 บริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรตามกรอบ COSO Enterprise Risk 
Management เพื่อใช้เป็นแนวทางการบรหิารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่ก าหนดใหม้กีารประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งทัง้ในระดบัองคก์ร (Corporate Risk) ระดบักลุ่ม
ธุรกจิ (Business Unit Risk) และระดบัปฏบิตังิาน (Functional Risk) โดยใหม้กีารบรหิารจดัการความเสีย่งที่
ครอบคมุการด าเนินงานในดา้นต่างๆ การประเมนิวเิคราะหค์วามเสีย่งและก าหนดใหม้แีนวทางการจดัการความ
เสีย่งเพือ่ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้รวมถงึมกีระบวนการทบทวนและตดิตามการด าเนินงาน
อยา่งสม ่าเสมอ  

ปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญัในรอบปี 2561 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั มดีงันี้ 

3.1  ความเส่ียงของการบริหารการลงทุน 

     ความเส่ียงจากการพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

กลุ่มบรษิัทมแีผนทีจ่ะขยายธุรกจิการลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง อยา่งไรกต็ามการขยายธุรกจิการลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าขึน้อยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มในดา้นต่างๆ อาทิ
เชน่  นโยบายการรบัซือ้ไฟฟ้าของภาครฐั ความสามารถในการปฏบิตัติามคณุสมบตัแิละขอ้ก าหนดทางเทคนิค
ในแต่ละโครงการ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงดา้นนโยบายของภาครฐั การจดัหาแหล่งเงนิทุน สภาวะการ
แขง่ขนั การเตบิโตในอตุสาหกรรม ผลกระทบดา้นความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และสงัคม เป็นตน้ 

ทัง้นี้การทีบ่รษิทัพจิารณาตดัสนิใจเขา้ด าเนินโครงการต่างๆ บรษิทัไดก้ าหนดขัน้ตอนใหม้กีารสอบทาน
และกลัน่กรองการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถงึการประเมนิความเสีย่งในมติติ่างๆ เช่น การประเมนิความ
เสี่ยงทางเทคนิคการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางการเงนิ ความเสี่ยงทางกฎหมาย และการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดลอ้มทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป ประกอบกบัการพจิารณาการลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจะตอ้งมพีนัธมติรและที่
ปรกึษาทีม่คีวามแขง็แกร่งและเชีย่วชาญทางธุรกจิในประเทศนัน้ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่า ได้มกีารพจิารณาป้องกนั
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมผีลตอบแทนเหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของโครงการนัน้ๆ โดยผู้บรหิาร
ระดบัสูงซึ่งมคีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมมายาวนาน ก่อนทีจ่ะน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่พจิารณาโครงการลงทนุต่อไป 

3.2  ความเส่ียงของการบริหารโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

   บรษิทัใหค้วามส าคญัและตระหนักถงึความเสีย่งจากการด าเนินการกอ่สรา้งทีไ่มเ่ป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดไว ้โดยอาจเกดิจากปัญหาความล่าชา้ของผูร้บัเหมาในการก่อสรา้งและตดิตัง้เครือ่งจกัร  ปัญหาจากภยั
ธรรมชาติ ปัญหาทางเทคนิควิศวกรรม ตลอดจนปัญหาและข้อจ ากดับางประการที่อาจเกดิขึ้นระหว่างการ
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ด าเนินการก่อสรา้งทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอกและภายใน ซึ่งส่งผลให้บรษิทัไม่สามารถเปิดด าเนินการโครงการ
โรงไฟฟ้าไดต้ามก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

ทัง้นี้บรษิทัมรีะบบการวางแผนและการบรหิารจดัการโครงการอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ โดย
ไดม้กีารก าหนดแนวทางและมาตรการในการก ากบัดแูลและควบคมุโครงการกอ่สรา้งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณทีก่ าหนดไว ้อาทเิชน่ การคดัเลอืกผูร้บัเหมากอ่สรา้งทีม่มีาตรฐาน มคีวามช านาญ และมกีารท า
สญัญาทีร่ดักุม การจดัซื้อเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพมาตรฐานและส่งมอบสนิคา้ทีจ่ดัซือ้ไดต้ามก าหนด 
การบรหิารจดัการเงนิทุนทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน การสื่อสารและท าความเขา้ใจกบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ การ
ด าเนินงานในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ การท าสญัญาประกนัภยัความเสยีหายทีอ่าจ
เกดิขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารได้มกีารแต่งตัง้คณะท างานการบรหิารโครงการที่มีหน้าที่ดูแล
รบัผิดชอบในการควบคุม และติดตามความคบืหน้าของการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของ
โครงการอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าต่างๆ จะสามารถด าเนินการ
ไดต้ามแผนงานและงบประมาณทีก่ าหนด 

ในปี 2561 บรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งจ านวน 13 โครงการ โดยมโีครงการที่
แลว้เสรจ็สมบูรณ์ตามแผนงานจ านวน 10 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4, ABPR5 และ
โครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ WVO-Coop จ านวน 7 โครงการ และมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งตาม
แผนงาน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า Nam Che, Dau Tieng Tay Ninh Energy และ Phu Yen TTP ทัง้นี้จาก
การบรหิารจดัการโครงการกอ่สรา้งอย่างใกลช้ดิ คาดว่าโครงการต่างๆ จะสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็สมบูรณ์
ไดต้ามก าหนด 

3.3  ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ 

 ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการแล้ว  

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัท จะต้องมีการก ากบัดูแลประสทิธิภาพและความมัน่คงของ
โรงไฟฟ้า โดยจะตอ้งมกีารบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุเครือ่งจกัรเพื่อลดผลกระทบจากการหยดุเดนิเครือ่งจกัรหรอื
หยดุเดนิเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า ซึง่อาจท าใหก้ าลงัการก าลงัการผลติฟ้าลดต ่าลงกว่าระดบัทีค่าดการไ์วห้รอืท าใหค้่า
อตัราการใชค้วามรอ้น (Heat Rate) สงูกว่าทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ส่งผลต่อตน้ทุนการผลติไฟฟ้าที่
สงูขึน้ตามไปดว้ย  

ดว้ยประสบการณ์การประกอบกจิการโรงไฟฟ้ามากว่า 20 ปี บรษิทัไดม้กีารวางแผนบรหิารจดัการดว้ย
การพฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะและมคีวามช านาญ การมพีนัธมติรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นเครือ่งจกัรและ
เทคโนโลย ีตลอดจนมกีารบรหิารจดัการระบบพสัดสุ าหรบัการบ ารงุรกัษาอยา่งเป็นระบบ เพือ่ใหโ้รงไฟฟ้าแต่ละ
แห่งมกีารบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงเครื่องจกัรอย่างสม ่าเสมอ โดยมกีลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบตัิการที่
ส าคญัเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ดงันี้ 
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1) การมอบหมายใหท้มีด าเนินเครือ่งและทมีซ่อมบ ารงุของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงใหป้ระจ าโรงไฟฟ้าตัง้แต่
ชว่งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าประมาณ 6-12 เดอืนกอ่นเปิดด าเนินการ เพื่อสรา้งความคุน้เคยกบัการออกแบบและการ
ท างานของเครื่องจกัร ตลอดจนพัฒนาทบทวนและเพิ่มพูนทกัษะความรู้และความช านาญของบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งอยา่งต่อเนื่อง 

2) การวางแผนใหม้โีรงไฟฟ้าหลายโรงอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด
ในการด าเนินเครือ่งและการสบัเปลีย่นการจ าหน่ายไฟฟ้าในกรณีทีเ่กดิเหตุขดัขอ้งขึน้ในเครือ่งจกัรตวัใดตวัหนึ่ง  

3) การอาศยัชา่งผูช้ านาญการในการซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัรตามสญัญาการใหบ้รกิารงานบ ารงุรกัษาระยะ
ยาวกบัผูผ้ลติและการควบคมุดแูลโดยทมีซ่อมบ ารงุของบรษิทั 

4) ฝ่ายบรหิารทรพัย์สนิซึ่งเป็นหน่วยงานกลางทีจ่ะประสานและดูแลตดิตามตารางก าหนดการซ่อม
บ ารงุ และการบรหิารจดัการพสัดุทีใ่ชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาของแต่ละโรงไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ
ผูผ้ลติและใชจ้ านวนวนัในการซ่อมบ ารงุใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

ดว้ยกลยทุธ์และแนวทางการบรหิารจดัการดงักล่าวขา้งตน้ จงึส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั ทีเ่ปิด
ด าเนินการแลว้มอีตัราการใชเ้ชื้อเพลงิจรงิน้อยกว่าอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และมจี านวนวนัในการซ่อมบ ารุง
เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงในการส่งมอบและจดัส่งเช้ือเพลิงหลกัจาก ปตท.  

กลุ่มบรษิทัซึ่งประกอบกจิการโรงไฟฟ้ามกีารใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้าและ    
ไอน ้าอุตสาหกรรมคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 70-80 ของตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั โดยกลุ่มบรษิทัมี
การซื้อก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดจาก ปตท. แต่เพยีงรายเดยีว ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการที ่ปตท. 
ไม่สามารถส่งมอบและจดัส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มบรษิทัได ้ซึง่อาจส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม
ของกลุ่มบรษิทั ตอ้งหยุดชะงกั ท าใหไ้ม่สามารถผลติไฟฟ้าและไอน ้าส่งมอบตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าและไอ
น ้าทีม่อียูไ่ด ้

ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัไดม้กีารก าหนดปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิี ่ปตท. จะตอ้งจดัหาและส่งมอบตามสญัญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาต ินอกจากนี้กลุ่มบรษิทัไดม้กีารวางแผนงานในการแจง้ปรมิาณการใชก๊้าซธรรมชาตแิต่ละปี
รว่มกบั ปตท. ทัง้นี้ ปตท. มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัหาก๊าซธรรมชาตติามสญัญา และจะตอ้งช าระ
คา่ปรบัเพื่อชดเชยรายไดบ้างสว่นใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อยา่งไรกด็กีลุ่มบรษิทัไดม้กีารศกึษาโอกาสและทางเลอืกใน
การพฒันาและปรบัปรุงโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิหรอืพลงังานทางเลอืกประเภทอื่นๆ เพื่อลดปรมิาณการใชก๊้าซ
ธรรมชาติที่พึ่งพิง ปตท . แต่เพียงรายเดียว อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas-LNG) 
พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานน ้า พลงังานลม เป็นตน้ 

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการรบัซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ.    

กฟผ. เป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของกลุ่มบรษิัทซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิทีม่คีวามส าคญัในการผลติไฟฟ้า
รายใหญ่ทีสุ่ดและเป็นผูค้วบคุมระบบขายส่งไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มบรษิทั มรีายได้จากการ
ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ถึงร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายและการให้บรกิารทัง้หมดของกลุ่มบรษิัทโดย
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สญัญาซื้อขายไฟฟ้าตามโครงการรบัซื้อไฟฟ้าประเภท SPP กบั กฟผ. เป็นสญัญามาตรฐานที่กลุ่มบรษิัทไม่
สามารถเจรจาต่อรองเงือ่นไขต่างๆ ได ้

การด าเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัทปฏิบัติตามเงื่อนไขส าคญัตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากบั กฟผ. มาโดยตลอด ทัง้นี้บรษิัทมฝ่ีายควบคุมปฏิบตัิการซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มหีน้าที่ควบคุม 
ประสานและส่งรายงานผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า การจ าหน่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบ ารุง รวมถึงการ
วางแผนจดัการป้องกนัปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการด าเนินงานให้ กฟผ . ทราบ เพื่อลดความเสี่ยงของ
โรงไฟฟ้าจากการผดิเงือ่นไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิง  

ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิหลกัส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทั ซึ่งราคา
ก๊าซธรรมชาตอิาจมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่สงูขึน้ไดใ้นบางชว่งเวลา หากกลุ่มบรษิทัไมส่ามารถปรบัราคาจ าหน่าย
ไฟฟ้าไปยงัลูกค้าได้ อาจส่งผลกระทบต่อสดัส่วนอตัราก าไรของกลุ่มบรษิัทได้ในบางช่วงเวลาที่ราคาก๊าซ
ธรรมชาตปิรบัตวัสงูขึน้ 

ทัง้นี้ตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้ากลุ่มบรษิทั จะน าตน้ทนุราคาก๊าซธรรมชาตไิปใชใ้นการก าหนดราคา
การจ าหน่ายไฟฟ้าได ้กล่าวคอื 1) ตามขอ้ก าหนดในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กลุ่มบรษิทัสามารถน าราคา
ตน้ทนุก๊าซธรรมชาตไิปใชใ้นการก าหนดราคาการจ าหน่ายไฟฟ้ากบั กฟผ. ตามสตูรราคาคา่พลงังานไฟฟ้า และ 
2) ตามขอ้ก าหนดในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย กลุ่มบรษิัทตกลงขายไฟฟ้า
อา้งองิจากอตัราคา่ไฟฟ้าขายปลกีของ กฟภ. โดยรายละเอยีดการค านวณคา่ไฟฟ้าเป็นไปตามทีร่ะบุในสญัญา 

 ความเส่ียงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

 กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารก ากบัดูแลและการด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
มัน่คง และด าเนินธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบโดยค านึงผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทัง้นี้กลุ่มบรษิัทมีนโยบายให้โรงไฟฟ้ามีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานโดยน าเอาระบบการ
จดัการมาตรฐานสากลมาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ระบบการ
จดัการสิง่แวดล้อม ระบบการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน รวมถึงการก ากบัดูแลการติดตามและ
ตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้มหรอื EIA เพือ่ลดผลกระทบดา้นดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม โดย
กลุ่มบรษิัทได้มีนโยบายและการก ากบัดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
โรงไฟฟ้าจดัท าและปฏบิตัิตามคู่มอืการปฏิบตังิาน ซึ่งโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งได้จดัให้มกีารอบรม ฝึกซ้อม การ
ทดสอบเครือ่งมอืและอปุกรณ์ การจดัท าแผนฉุกเฉิน ระบบการเตอืนภยั เป็นตน้  

 ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

 กลุ่มบรษิัทมีการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์โรงไฟฟ้าพลงัน ้า ซึง่โครงการดงักล่าวอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงหรอืความผนัผวน
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ของสภาพภมูอิากาศ เชน่ ระดบัความเขม้ของแสงอาทติยแ์ละสภาพอากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป หรอืการเกดิ
ภาวะภยัแลง้ทีย่าวนานหรอืฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลจงึท าใหป้รมิาณน ้าและความเรว็ของกระแสน ้าทีใ่ชใ้นการ
ผลติไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ท าให้ก าลงัการผลติไฟฟ้าและประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม
แผนงานทีก่ าหนดไวซ้ึง่สง่ผลกระทบต่อรายไดก้ารจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั 

 อย่างไรกต็ามการพจิารณาการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนต่างๆ ไดม้กีารศกึษาขอ้มลูเชงิสถติิ
และปัจจยัแนวโน้มของการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ขา้งต้นอย่างละเอยีด เช่น การศกึษาขอ้มูลสถิติในอดีตและ
แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกบัความเขม้ของแสงอาทติย์ในบรเิวณพื้นที่ที่จะด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์การศกึษาขอ้มลูสถติใินอดตีและแนวโน้มในอนาคตเกีย่วกบัปรมิาณน ้าไหลผา่นของแมน่ ้าในบรเิวณ
พืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ตลอดจนกลุ่มบรษิทัมกีารตดิตามสถานการณ์และการเฝ้าระวงัการ
เกดิเหตุการณ์ขา้งตน้อยา่งใกลช้ดิเพื่อใชใ้นการวางแผนงานและหาแนวทางหรอืมาตรการในการบรหิารจดัการ
ในดา้นต่างๆ ทีจ่ะสามารถลดผลกระทบและการหาแนวทางใหก้ารด าเนินงานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
สงูสดุ  

 ความเส่ียงด้านปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์

 ปัจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินธรกุจิมากขึน้ตามล าดบั ซึง่ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินธรุกจิ การ
ควบคมุประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า การบรหิารจดัการตน้ทนุการด าเนินงาน และใชใ้นการเพิม่ศกัยภาพและขอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ทัง้นี้หากบรษิทัขาดการบรหิารความเสีย่งทีด่ใีนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและภยั
คกุคามทางไซเบอร ์อาจเกดิผลกระทบและความเสยีหายต่อระบบการด าเนนิงานทีส่ าคญัของบรษิทัไดเ้ชน่กนั 

 ดงันัน้บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญั
รวมถงึการพฒันาระบบความมัง่คงและปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ โดยการจดัท าระบบรบัรองความ
ปลอดภยัของขอ้มลูตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ก าหนดใหม้กีารฝึกอบรมพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งดา้น
ระบบการจดัการขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัท าและซกัซอ้มแผนงานการป้องกนั เฝ้าระวงั และการ
จดัการผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการโจมตทีางไซเบอร ์ตลอดจนการสรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจของ
พนกังานในการป้องกนัและระมดัระวงัการรบัสง่ขอ้มลูต่างๆ ทีม่คีวามเสีย่งต่อการรัว่ไหลของขอ้มลูในดา้นการ
สือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์การฝึกอบรม การทดสอบ และการประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ทีผ่า่นมาบรษิทัไมม่ี
เหตุการณ์และผลกระทบจากภยัคมุคามทางไซเบอรแ์ต่อยา่งใด 

3.4  ความเส่ียงด้านการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัมกีารเงนิกูย้มืเงนิบางสว่นในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั และมกีารซือ้เครือ่งจกัรส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าโดยใชเ้งนิตราต่างประเทศ รวมทัง้มรีายไดบ้างส่วนเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เช่น ดอลลารส์หรฐั 
กบีลาว และดองเวียดนาม หรอืเป็นสกุลเงนิบาทซึ่งเชื่อมโยงกบัดอลลาร์สหรฐั (Dollar-linked)  ดงันัน้กลุ่ม
บรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบรษิัทมกีลยุทธ์ในการจดัการความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนดงันี้ 1) การจดั
สดัส่วนเงนิกูย้มืของบรษิทัเจา้ของโครงการในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัใหส้อดคลอ้งกบัรายไดใ้นสกุลเงนิเดยีวกนั
หรือเรียกว่า “Natural Hedge” ซึ่งเป็นการจ ากัดความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนของโครงการที่เปิด
ด าเนินการแล้วและ 2) การใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งทางดา้นอตัราแลกเปลีย่นในการซือ้เครือ่งจกัรส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างกอ่สรา้ง  

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตอ้งใชเ้งนิลงทนุจ านวนมาก แหล่งเงนิทนุสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัมาจาก
สนิเชื่อที่มีกบัสถาบันการเงนิต่างๆ ที่มีอตัราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่อ้างอิงกบั LIBOR MLR หรือ THBFIX 
อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการบรหิารและป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 
โดยให้มีการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยอย่างสม ่าเสมอ การบรหิารจดัการต้นทุน
ทางการเงนิ รวมถงึการพจิารณาใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิทีเ่หมาะสม เช่น การออกตราสารอนุพนัธ์ การออกหุน้
กู ้เป็นตน้ เพือ่เปลีย่นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัใหเ้ป็นอตัราดอกเบีย้คงทีเ่พือ่ลดความเสีย่งจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงจากการมีสดัส่วนหน้ีสินสทุธิมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัมสีดัส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ที ่1.5 เทา่ ตามงบการเงนิ
รวมของบรษิทั หรอืมหีนี้สนิสุทธมิากกว่าสว่นของเจา้ของซึง่อาจสง่ผลต่อความมัน่คงทางการเงนิและโครงสรา้ง
เงนิทนุโดยรวมของบรษิทั 

 อยา่งไรกด็หีนี้สนิสทุธสิว่นมากของบรษิทั กว่ารอ้ยละ 75 เป็นหนี้สนิสทุธริะดบัโครงการหรอืบรษิทัยอ่ย
ของบรษิัท ซึ่งบรษิัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมอี านาจควบคุม จึงมกีารจดัท างบการเงนิแบบวธิีงบการเงนิรวม 
(Consolidation) กล่าวคอืมกีารรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวมของบรษิทั ซึง่ลกัษณะ
ของหนี้สนิระดบัโครงการแบบเป็นการกูเ้งนิในรปูแบบของเงนิกูโ้ครงการ (Project Finance) ทีภ่าระผกูพนัของ
ผูถ้อืหุน้มจี ากดั (Limited Recourse) และหากพจิารณาในระดบัของงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัมสีดัส่วน
หนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพยีง 0.7 เท่า หรอืมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดมากกว่าหนี้สนิของบรษิทั 

 ความเส่ียงจากการเป็นผู้ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

บรษิทัประกอบธุรกจิโดยมวีตัถุประสงคใ์นการเพื่อลงทุนในบรษิทัอืน่ ผลการด าเนินงานของบรษิทั จงึ
มาจากผลการด าเนินงานที่บรษิทัเขา้ลงทุน ดงันัน้ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทจงึขึน้อยู่กบั
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทนุอกีดว้ย  

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิัท ซึ่งเป็นบรษิัทเจ้าของโครงการ (Project Companies) โดยส่วน
ใหญ่เป็นการรว่มทุนระหว่างกลุ่มบรษิทั และหุน้ส่วนธุรกจิรายอื่น ซึง่อ านาจในการควบคุมขึน้อยู่กบัเงือ่นไขขอ้
สญัญาและขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มบรษิทั และหุน้สว่นธุรกจิรายอืน่ ซึง่อาจท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล
ประกอบกบัความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิัท ยงัขึ้นกบัผลการ
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ด าเนินงาน เงื่อนไขทางการเงนิ สภาพคล่อง ข้อก าหนดในการลงทุน และขอ้จ ากดัภายใต้สญัญา เงนิกู้ของ
โครงการ และปัจจยัอื่นๆ ที่คณะผู้บรหิาร กรรมการ และ/หรอื ผู้ถือหุ้นของบรษิัท เจ้าของโครงการเหล่านัน้
เหน็สมควร  

ทัง้นี้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ยจะพจิารณาจ่ายตามก าไรสุทธติามงบการเงนิของบรษิทั
ยอ่ย หลงัหกัภาษ ีทุนส ารองเงนิตามทีก่ฎหมายก าหนด ภาระผกูพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้กระแสเงนิสด 
และความเหมาะสมอืน่ๆ ของบรษิทัยอ่ย 

3.5  ความเส่ียงด้านบคุลากร 

 ความเส่ียงจากการสญูเสียผู้บริหารระดบัสงูหรือพนักงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั  

กลยทุธใ์นการพฒันาธุรกจิของกลุ่มบรษิทัตอ้งอาศยัวสิยัทศัน์และความเชีย่วชาญของผูบ้รหิารระดบัสงู
และพนกังานทีส่ าคญั ซึง่ไดส้ ัง่สมและสรา้งระบบบรหิารจดัการและองคค์วามรูท้างดา้นเทคนิคจ านวนมาก โดย
ผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุ่มบรษิทัประสบความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการ การจดัหาแหล่งเงนิทนุ การออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้าง การเขา้ซื้อกจิการ การด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า หากกลุ่มบรษิัทสูญเสยีคณะ
ผูบ้รหิารระดบัสูงและพนักงานที่ส าคญัและไม่สามารถหาบุคคลอื่นมาท าหน้าที่แทน และอาจส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัได ้  

บรษิัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานถือเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเรจ็ ดังนัน้กลุ่มบรษิัทจึงได้ให้
ความส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายที่จะจูงใจ พฒันา และรกัษา
บุคลากรทีม่คีุณภาพตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plans) และมทีศันคตติัง้อยู่
บนพื้นฐานของหลกัค่านิยมขององค์กร 4 ประการ (4Ps) คอื Positivity, Professionalism, Partnership และ 
Pioneering Spirit นอกจากนี้บรษิัทมแีผนงานในการสรรหาบุคลากรที่มคีวามสามารถที่จะสบืทอดต าแหน่ง
ส าคญัในบรษิทั (Succession Planner) โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนและพฒันาบุคลากรเหล่านัน้ใหม้คีวามกา้วหน้า 
และมคีวามพรอ้มในการกา้วขึน้เป็นผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนงานการขยายธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คง 

3.6 ความเส่ียงด้านนโยบายภาครฐั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 เนื่องดว้ยกลุ่มบรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ต้องด าเนินธุรกจิภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี้หากมกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครฐั กฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ อาจส่งผลกระทบในดา้นความสามารถในการแขง่ขนัและการปฏบิตัใิหส้อดคล้องและครบถว้น
ตามกฎหมาย ซึง่ท าใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งและมผีลกระทบต่อการด าเนินงานและความเชือ่มัน่ต่อกลุ่มบรษิทั
ได ้

 กลุ่มบรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินงานในด้านต่างๆ โดยก าหนดใหม้กีารตดิตามและพจิารณาผลกระทบ และแนวทางการปฏบิตัติาม
กฎหมายต่างๆ ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงและมผีลการบงัคบัใชอ้ย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง ทัง้นี้บรษิัทยงัมทีี่ปรกึษา
ทางกฎหมายทีม่คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญทัง้ในและต่างประเทศการพจิารณาและด าเนินการในดา้นต่างๆ เพื่อให้
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มัน่ใจไดว้่า กลุ่มบรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดัทัง้กฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 เงินลงทุน 

  บรษิทัประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกจิหลกัด้านการ

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ดงันัน้ สนิทรพัยถ์าวรหลกั

ของบรษิทัจงึเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มคา้ โดยจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคา้ จ านวน 10,031.65 ลา้นบาท 

  ตารางดงัต่อไปนี้ แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิทรพัย์ของบรษิัทตามที่ปรากฎในงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษิทั ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัย ์ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) มลูค่าทางบญัชี (บาท) 

1.  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ABP 51.2 850,200,127 

ABP3 30.0 426,206,558 

ABP4 29.9 436,046,948 

ABP5 29.9 421,330,233 

ABPR1 30.0 389,662,449 

ABPR2 30.0 407,937,208 

ABPR3 29.9  437,793,925 

ABPR4 29.9 418,389,900 

ABPR5 29.9 429,238,975 

BPHL 99.9 249,925 

BGPL 100.0 554,089,900 

BIP1 74.0 1,041,863,399 

BIP2 74.0 964,451,568 

BPWHA 1 75.0 1,154,346,505 

BPB2 100.0 2,499,925 

BGPR1 100.0 2,499,925 

BGPR2 100.0 2,499,925 

BORP1 91.3 228,275 

BORP2 91.3 228,275 

BORP3 91.3 228,275 

BORP4 91.3 228,275 

TWP 70.0 184,466 

BGPSP 100.0 99,999,700 

BGPSK 99.9 152,499,700 

BGPS 100.0 1,249,925 
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สินทรพัย ์ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) มลูค่าทางบญัชี (บาท) 

BW 74.0 162,233,155 

BGC 1 99.9 249,925 

BGC 2 99.9 249,925 

BGP(CAMBODIA) 100.0 32,118 

BGYSP 99.9 1,164,718,200 

2. เงินลงทุนในบริษทัร่วมค้า 

BGSENA 49.0 409,149,700 

BGPPP 55.0 18,132 

PIC 48.0 99,840,000 

รวมเงินลงทุน1 10,031,645,441 

1   รวมเงนิลงทุนทัง้หมดอาจไมต่รงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยบาท 

4.2 สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัมสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิดงันี้ 

4.2.1 สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจหลกั 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน ส่วนปรบัปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ อุปกรณ์

ส านักงานเครือ่งตกแต่งและคอมพวิเตอร ์อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสรา้ง วสัดุส ารอง

คลงั ทัง้นี้ มูลค่าสุทธติามบัญชขีองสนิทรพัย์ถาวรหลกั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงนิสามารถ

แสดงไดต้ามตารางต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ 
มลูค่าตามบญัชี (บาท) 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
1 ทีด่นิ 2,277,243,233 2,277,243,233 
2 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ – สุทธิ  50,690,243 432,507,907 
3 โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 37,201,102,989 51,992,312,112 
4 อุปกรณ์ส านกังานเครือ่งตกแต่ง และคอมพวิเตอร ์ – สุทธิ  125,372,972 172,380,678 
5 อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง – สุทธิ  478,867,158 638,813,137 
6 ยานพาหนะ – สุทธิ  23,129,098 30,073,445 
7 งานระหว่างก่อสรา้ง 10,996,258,677 6,457,327,202 
8 วสัดุส ารองคลงั 317,187,293 349,721,833 

รวม1 51,469,851,660 62,350,379,547 
1 มลูคา่ตามบญัชรีวมทัง้หมดอาจไมต่รงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยบาท
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4.2.2 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
 ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิของบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัต่อไปนี้ 

 (1) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบรีุ 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABP1 อ าเภอเมอืงชลบุร ี 
จงัหวดัชลบุร ี

64 5 43 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
5,384,000,000 บาท 

ABP2 อ าเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

24 6 69 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ 

ABP3 อ าเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุร ี

22 7 60 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

ABP4 อ าเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

17 3 46 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
8,500,000,000 บาท 

ABP5 อ าเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

16 3 69 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
8,000,000,000 บาท 

(2) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABPR1 อ าเภอปลวกแดง               
จงัหวดัระยอง 

24 4 31.3 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

ABPR2 อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

19 6 86 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

ABPR3 อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

30 3 99 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
7,475,937,500 บาท 

ABPR4 อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

20 1 62 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
7,103,750,000 บาท 

ABPR5 อ าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

28 2 48 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
7,417,000,000 บาท 

 (3) กลุ่มบริษทัในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

BIP1 อ าเภอเมอืงปทุมธาน ี

จงัหวดัปทุมธานี 

15 2 93 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

BIP2 

 

อ าเภอเมอืงปทุมธาน ี

จงัหวดัปทุมธานี 

12 7 29 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 
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(4) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

  ไร่ งาน ตรว. 

BPWHA 1 ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบุร ี

30 2 46 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจ านอง 
8,875,160,000 บาท 

 (5) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) ระยอง 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

GLOW SPP11 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง       
จงัหวดัระยอง 

19 4 11 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

1   ขอ้มลู ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 

 (6) กลุ่มบริษทัพลงังานหมนุเวียน 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

BGPSK อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ 

111 7 79 เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงานส าหรบัประกอบ
กจิการผลติกระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ 

เป็นเจา้ของ อยู่ระหวา่งการปลดหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ 
มลูค่าจ านอง 704,000,000 บาท 

4.2.3 สญัญาเช่า 
บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัครอบครองทีด่นิตามสญัญาเชา่ มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัต่อไปนี้ 
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(1) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบรีุ 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABP5 อมตะ คอรป์อรเ์รชัน่  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ชลบุร ี 

2.97 - - เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงาน
ส าหรบัประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

30 ปี 22 สงิหาคม 2557 ถงึ 

21 สงิหาคม 2587 

ปลอดภาระผกูพนั 

 (2) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

BPLC1 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนอ. 

 

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี

  

10 
 
 
 
 
 

10 
 

4 

 

 

- 

 

3 
 
 
 
 
 

2 
 

1 

 

 

2 

 

34.81 
 
 
 
 
 

52.08 
 

97.41 

 

 

25.87 

 

ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้า และไอน ้า 

 

 
 

ประกอบกจิการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้าและ
ประกอบกจิการวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

ประกอบกจิการวางระบบส่ง

8 ปี 
 
 
 
 
 

30 ปี  
 

30 ปี 

 

 

30 ปี 

 

1 มกราคม 2562 ถึง            
27 พฤษภาคม 2570 

 

 

 
1 มกราคม 2562 ถึง          
31 ธนัวาคม 2591  

1 มกราคม 2562 ถึง           
31 ธนัวาคม 2591 

 
 

1 มกราคม 2562 ถึง           
31 ธนัวาคม 2591 

 
 

อยู่ระหวา่งการปลด
หลกัประกนัในการกูย้มืกบั
สถาบนัการเงนิ มลูค่า
จ านอง 3,027,460,000 

บาท 
 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
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บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

 

2 

 

2 

 

50.96 

กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

ใชเ้ป็นทางเขา้-ออกโรงงานผลติ
ไฟฟ้า 

 

30 ปี 

 

1 มกราคม 2562 ถึง           
31 ธนัวาคม 2591 

 
ปลอดภาระผกูพนั 

BPLC2 กนอ. 

 

 
 

 

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงัชลบุร ี 

 

 

  

2 

 

 
 

2 
 

2 

 
 
 

6 
 

5 
 

2 
 

- 

1 

 

 
 

- 
 

2 

 

 

- 
 

- 
 

2 
 

3 

89.10 

 

 
 

4.22 
 

50.96 

 

 

20.5 
 

63.40 
 

47.50 
 

84.20 

ก่อสรา้งอาคารโรงงานและ
ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

 
 

ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า และใช้
เป็นทางเขา้ออกโรงงานผลติ

ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า(ใหก้บั
บรษิทั สยาม มชิลนิ จ ากดั) 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 
 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 
 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 

30 ปี 

 

 
 

30 ปี 
 

30 ปี 

 

 

22 ปี 
 

30 ปี 
 

30 ปี  
 

3 ปี 

1 มกราคม 2562 ถึง           
31 ธนัวาคม 2591 

 

 

1 มกราคม 2562 ถึง           
31 ธนัวาคม 2591 

1 มกราคม 2562 ถึง           
31 ธนัวาคม 2591 

 
 

29 กนัยายน 2555 ถงึ 
28 กนัยายน 2577 

 
1 สิงหาคม 2555 ถึง 
31 กรกฎาคม 2585 
1 มกราคม 2562 ถึง           
31 ธนัวาคม 2591 

1 มิถนุายน 2560 ถึง 
31 พฤษภาคม 2563 

อยู่ระหวา่งการปลด
หลกัประกนัในการกูย้มืกบั
สถาบนัการเงนิ มลูค่า
จ านอง 1,168,230,000 

บาท 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 

 
 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 
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(3) กลุ่มบริษทัในนิมคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิต้ี เบียนหวั  

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร ่ งาน ตรว. 

APB AMATA Joint Stock 

 

นิคมอุตสาหกรรมลองบนิ 
เมอืงเบยีนหวั ประเทศ

เวยีดนาม 

 

3 

 

2 

3 

 

- 

93.75 

 

- 

ประกอบกจิการผลติ
กระแสไฟฟ้า 

ประกอบกจิการสรา้งโรงงาน
และผลติไอน ้า 

47 ปี 
 

34 ปี 

10 เมษายน 2540 ถงึ             
31 ธนัวาคม 2587 

25 พฤษภาคม 2553 ถงึ         
30 พฤศจกิายน 2587 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 

 (4) กลุ่มบริษทัพลงังานหมนุเวียน 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร ่ งาน ตรว. 

BGYSP บรษิทั ยนัฮ ีเพาเวอร ์ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

อ าเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

อ าเภอบางหลวง 

จงัหวดันครปฐม 

อ าเภอดอนตมู 

จงัหวดันครปฐม 

อ าเภอลาดบวัหลวง 
อ าเภอเสนา 

จงัหวดัอยุธยา 

213 

 

485 

 

125 

 

96 

1 

 

25 

 

1 

 

1 

69 

 

25 

 

17 

 

31 

 

 

เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงาน
ส าหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

 

 

25 ปี 

 

 

28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 27 
ธนัวาคม 2583 

 

 

อยู่ระหวา่งการปลด
หลกัประกนัในการกูย้มืกบั
สถาบนัการเงนิ มลูค่า

จ านอง 704,000,000 บาท 

Solar WVO & 
CO-OP 

สหกรณ์การเกษตรชน
แดน จ ากดั 

อ าเภอชนแดน     
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

31          

              

3 

 

47 

 

เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงาน
ส าหรบัประกอบกจิการผลติ

28 ปี 

 

22 สงิหาคม 2560 ถงึ          
21 สงิหาคม 2588 

ปลอดภาระผกูพนั 
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บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า 
 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร ่ งาน ตรว. 

สหกรณ์การเกษตรบ้าน
นาเดมิ จ ากดั 

อ าเภอบ้านนาเดมิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

51 1 66 
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ 
25 ปี 5 กนัยายน 2560 ถงึ             

5 กนัยายน 2588 

ปลอดภาระผกูพนั               

4.2.4 สญัญาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 
บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัครอบครองทีด่นิตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 
BPLC1 กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

ชลบุร ี
4 1 97.41 ประกอบกจิการผลติกระแสไฟฟ้า

และเชา่ทีด่นิเพื่อวางระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

30 ปี  1 มกราคม 2562 ถึง                
31 ธนัวาคม 2591 

ปลอดภาระผกูพนั 

BPLC2 
 
 
 

 

กนอ. 
 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
ชลบุร ี

 

- 
 
1 
 
- 
 
4 
 
- 

- 
 
- 
 
2 
 
2 
 
- 

98.90 
 

98.19 
 

8.70 
 

39.30 
 

51.10 

ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อจ่ายน ้า 
 

ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อจ่ายน ้า 
 

ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อส่งไอน ้า 
 

ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อส่งไอน ้า 
 

ใชท้ีด่นิเพื่อวางท่อส่งไอน ้า 

29 ปี 
 

3 ปี 
 

3 ปี  
 

22 ปี  
 

3 ปี 

1 มถุินายน 2553 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2583 

1 มกราคม 2562 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2564 

1 มกราคม 2562 ถึง 
31 ธนัวาคม 2564 
5 สงิหาคม 2551 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2583 

1 กรกฎาคม 2560 ถึง 
30 มิถนุายน 2563 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
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(2) กลุ่มบริษทัพลงังานหมนุเวียน 

บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 
TWP กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร 
นิคมสรา้งตนเองค าสรอ้ย 

มุกดาหาร 
60 1 - ใชท้ีด่นิด าเนินกจิการโครงการ

ทุ่งกงัหนัลม 
23 ปี 28 พฤษภาคม 2557 ถงึ11 

พฤศจกิายน 2580 หรอืสภาพของ
นิคมสรา้งตนเองสิน้สุดก่อนวนัที ่

11 พฤศจกิายน 2580 

ปลอดภาระผกูพนั 

BW กรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร 

นิคมสรา้งตนเองค าสรอ้ย 
มุกดาหาร 

60 1 - ใชท้ีด่นิเพื่อด าเนินกจิการ
โครงการทุ่งกงัหนัลม 

23 ปี 28 พฤษภาคม 2557 ถงึ11 
พฤศจกิายน 2580 หรอืสภาพของ
นิคมสรา้งตนเองสิน้สุดก่อนวนัที ่

11 พฤศจกิายน 2580 

ปลอดภาระผกูพนั 

Solar WVO & 
CO-OP 

องคก์ารสงเคราะหท์หาร
ผา่นศกึ 

 

 

 

อ าเภอเมอืง         
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

อ าเภอไทรน้อย    
จงัหวดันนทบุร ี

อ าเภอบางบ่อ      
จงัหวดัสมุทรปราการ 

อ าเภอลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

อ าเภอหนองจอก   
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

40 

 

50 
 

25 
 

52 
 

49 

- 

 

2 
 

- 
 

1 
 

2 

- 

 

84.5 
 

- 
 

72 
 

26.5 

 

 

เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงาน
ส าหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

25 ปี 

 

25 ปี 
 

25 ปี 
 

25 ปี 
 

25 ปี 

24 ธนัวาคม 2561 ถงึ 23 
ธนัวาคม 2586 

27 ธนัวาคม 2561 ถงึ 26 
ธนัวาคม 2586 

27 ธนัวาคม 2561 ถงึ 26 
ธนัวาคม 2586 

27 ธนัวาคม 2561 ถงึ 26 
ธนัวาคม 2586 

27 ธนัวาคม 2561 ถงึ 26 
ธนัวาคม 2586 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 
 

ปลอดภาระผกูพนั 

DTE Tay Ninh Province 
People's Committee1  

Duong Minh Chau 
District, Tay Ninh 

Province 
 

Tan Chau District, Tay 

1,8001 

 
 
 

7521 

  เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงาน
ส าหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

50 ปี1 

 

 

 

50 ปี1 

n.a. 
 
 
 

n.a. 

n.a. 
 
 
 

n.a. 
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บริษทั ผูใ้ห้เช่า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสดุ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 
Ninh Province 

 
Duong Minh Chau 
District, Tay Ninh 

Province 

 
 

5971 

 

 

50 ปี1 

 

 
 

n.a. 

 
 

n.a. 
 

Phu Yen TTP Phu Hoa People's 
Committee1 

Phu Hoa district 1,562.51   เพื่อเป็นสถานทีต่ัง้โรงงาน
ส าหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

50 ปี1 n.a. n.a. 

1 เป็นตวัเลขประมาณการ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการด าเนินการท าสญัญาเชา่กบัหน่วยงานรฐับาลทีม่อี านาจ คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืน พฤษภาคม 2562 
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4.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 

บรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลกัครอบครองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุ่มบรษิัท     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ 
มลูค่าตามบญัชี (บาท) 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

1 สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ 79,908,719 130,808,622 
2 ตน้ทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย1 2,539,629,829 2,837,379,969 
3 สทิธใินการใชท้ีด่นิ2 672,002,056 640,820,292 
4 สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า3 1,553,524,885 3,487,080,546 
5 สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน3 2,258,254,524 2,899,196,480 
6 สทิธใินสญัญาใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา 6,624,622 5,062,207 
7 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 68,989,988 107,015,542 
8 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนระหว่างตดิตัง้ 24,868,471 7,344,968 

รวม 7,203,803,094 10,114,708,626 
1  ตน้ทนุโครงการไฟฟ้ารอตดัจา่ย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยการบรกิารใหค้ าปรกึษาภายหลงัจากทีไ่ดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

(1) การใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการเตรยีมสญัญาทีส่ าคญัเพื่อใหบ้รรลุเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เชน่ สญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิระยะยาว 
(2) การให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการด าเนินการตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุม และใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นตน้ 
2  สทิธใินการใชท้ีด่นิ เป็นค่าใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธใินการใชท้ีด่นิส าหรบัการตดิตัง้โรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบการจดัส่งพลงังานไฟฟ้า และเสา

ไฟฟ้า 
3 สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานคอืสทิธใินการใชส้นิทรพัยจ์ากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าใน

ประเทศลาว 

4.3.1 การประกนัภยั  
กลุ่มบรษิัทเชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่กลุ่มบรษิัทได้เข้าท านัน้ มีเงื่อนไขใกล้เคียงกบักรมธรรม์

ประกนัภยัของผู้ที่ประกอบธุรกจิในลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มบรษิัทในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ

ประเทศลาว โดยกลุ่มบรษิทัเชือ่ว่าประกนัภยัตามทีก่ลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ท าเพยีงพอ ครอบคลุมมลูคา่ทางบญัชขีอง

ทรพัย์สนิและความเสีย่งทัง้หลายเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัททีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  ส าหรบั

รายละเอยีดของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และการครอบคลุมของประกนัภยันัน้  

ประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทได้ท าประกันภัยส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ มบริษัทกับบริษัทประกันภัย เช่น       

ทพิยประกนัภยั AIG Allianz AXA Liberty และ ACE ซึ่งความคุม้ครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัครอบคลุม

ไปถงึความเสยีหายหรอืความสญูเสยีในทรพัยส์นิของโครงการโรงไฟฟ้า การหยุดชะงกัของธุรกจิ ความรบัผดิ

ต่อบุคคลภายนอก ทัง้ในช่วงระหว่างการก่อสรา้งและในช่วงของการด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้า โดยที่

ประกนัภยัของกลุ่มบรษิทันัน้รวมถงึ แต่ไมจ่ ากดัเพยีง การคุม้ครองดงัต่อไปนี้ 
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ประกนัภยัในระหว่างการกอ่สรา้ง 

• ประกนัภยัความเสีย่งทุกชนิดเกีย่วกบัการก่อสรา้งและสิง่ปลูกสรา้ง (รวมถงึการคุม้ครองในกรณี
น ้าทว่ม ภายใตเ้งือ่นไขทีส่มเหตุสมผลในทางการคา้ทีม่อียูโ่ดยทัว่ไป) 

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

• ประกนัภยัการขนสง่สนิคา้ทางทะเลและการขนสง่ภายในประเทศ 

• ประภยัภยัความล่าชา้ในการเริม่ด าเนินงาน 

• ประกนัภยัหมนุเวยีนแรงงาน และ 

• ประกนัภยัรถยนต ์

ประกนัภยัในระหว่างการด าเนินการ 

• ประกนัภยัความเสีย่งทุกชนิดเกีย่วกบัทรพัย์สนิและการหยุดชะงกัของเครื่องจกัร ซึง่ครอบคลุม
ทัง้ความสญูเสยีทางกายภาพและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั (รวมถงึการคุม้ครองใน
กรณีน ้าทว่ม ภายใตเ้งือ่นไขทีส่มเหตุสมผลในทางการคา้ทีม่อียูโ่ดยทัว่ไป) 

• ประกนัภยัการหยดุชะงกัของธุรกจิ 

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

• ประกนัภยัหมนุเวยีนแรงงาน และ 

• ประกนัภยัรถยนต ์

ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีเ่อาประกนัทัง้หมดภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัในประเทศไทย คดิเป็น

จ านวน 102,694 ลา้นบาท 

ประเทศลาว 

ตามเงือ่นไขของสญัญาสมัปทานทีก่ลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ท ากบั GOL และสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่ขา้ท ากบั 

EDL นัน้ กลุ่มบรษิัทต้องท าประกนัภัยดังต่อไปนี้  กบับรษิัทประกนัภัย เช่น ทิพยประกันภัย และ Allianz 

General Laos: 

• ประกนัภัยความเสี่ยงทุกชนิดเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามสญัญา จนกระทัง่ถึงวนัที่โครงการ
โรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการทางพาณิชย ์

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• ประกนัภยัความสญูเสยีและความเสยีหายทางกายภาพ และ 

• ประกนัภยัหมนุเวยีนแรงงาน 

  ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีเ่อาประภยัทัง้หมดภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิัทในประเทศลาวคดิเป็น

จ านวน 101 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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ประเทศเวียดนาม 

กลุ่มบรษิทัท าประกนัภยัดงัต่อไปนี้ ในประเทศเวยีดนาม: 

• ประกนัภัยความเสี่ยงทุกชนิดและประกนัธุรกจิหยุดชะงกั (รวมถึงการประกนัการระเบิดและ
อคัคภียัภาคบงัคบั)  

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• ประกนัภยัเครือ่งจกัรและประกนัธุรกจิหยดุชะงกั 

 • ประกนัภัยความเสี่ยงทุกชนิดเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามสญัญา จนกระทัง่ถึงวนัที่โครงการ
โรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการทางพาณิชย ์

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• ประกนัภยัความสญูเสยีและความเสยีหายทางกายภาพ และ 

• ประกนัภยัหมนุเวยีนแรงงาน 

 ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีเ่อาประภยัทัง้หมดภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัในประเทศเวยีดนาม

คดิเป็นจ านวน 788 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัจะลงทุนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมทีม่วีตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิทีป่ระกอบธุรกจิดา้น

การผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบรษิัท หรอืกจิการที่มีลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืกจิการที่

สนับสนุนกิจการของกลุ่มบรษิัท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีศกัยภาพในการเติบโต สอดคล้องกับ

เป้าหมาย และแผนกลยทุธใ์นการขยายธุรกจิ รวมทัง้สรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุ ทัง้นี้ การขออนุมตักิาร

ลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้ หรอืบรษิทัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีั ยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอื

จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยการลงทุนใน

กจิการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั มนีโยบายการลงทุนในสดัส่วนทีม่ากพอเพื่อใหส้ามารถมสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการและก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกจิในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้ และบรษิทัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

นัน้ๆ 

บรษิทัอาจพจิารณาลงทนุในธุรกจิอืน่ทีม่ใิชธุ่รกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัในปัจจุบนั ทัง้นี้การลงทุนจะตอ้งมี

ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาวะของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย ทศิทางการเตบิโตของธุรกจิ และแผนกลยทุธ์

ของบรษิทั 

ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บรษิัทจะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึง

ศกัยภาพ รวมทัง้ปัจจยัความเสีย่งจากการลงทุน โดยมขี ัน้ตอนการพจิารณาการลงทุนทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้าร
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พจิารณากลัน่กรองการลงทุนมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบรษิทั รวมถงึแผนงานการส่ง

บุคลากรเขา้ไปมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการและก ากบัดูแลสอดคล้องกบัความคาดหวงัในดา้นประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการด าเนินกจิการ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนการลงทุนตามความคาดหวงั และมแีผนการใชจ้่าย

งบประมาณการลงทุนสอดคล้องกบัแผนการจัดสรรเงนิ เมื่อผ่านการกลัน่กรองนี้แล้ว จึงจะเสนอขอความ

เหน็ชอบตามล าดบัขัน้ตอนต่อไป 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2561 บริษัทและบริษัทย่ อยไม่ ได้มีส่ วน เกี่ยวข้องในกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ขอ้เรยีกรอ้ง กระบวนการทางกฎหมาย หรอืเป็นคู่ความในคดใีดๆ (1) ทีอ่าจมผีลกระทบดา้น

ลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย ที่มจี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิัท (2) ที่

กระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย อย่างมนีัยส าคญัแต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็น

ตวัเลขได ้และ (3) ทีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของบริษทั บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

ชือ่บรษิทั         :   บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ชือ่ยอ่หลกัทรพัย ์   :          BGRIM  
วนักอ่ตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั   :    26 กรกฎาคม 2536 
วนัจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั : 9 กนัยายน 2559    
วนัเริม่ซือ้-ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 19 กรกฎาคม 2560    
เลขทะเบยีนนิตบิุคคล          :    0107559000427 

          ทนุจดทะเบยีน                                    :          ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  
 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน  5,400,000,000 บาท  
 จ านวนทนุทีช่ าระแลว้ 5,213,800,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 2,606,900,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 2 บาท  

ประเภทธุรกจิ                                      :    ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding 
Company) ทีป่ระกอบธุรกจิหลกัดา้นการผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ 

หมวดธุรกจิ               :     พลงังานและสาธารณูปโภค 
กลุ่มอตุสาหกรรม             :     ทรพัยากร 
จ านวนพนกังาน             :     869 คน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
เวบ็ไซต ์               :     http://www.bgrimmpower.com/ 
ขอ้มลูตดิต่อ     :  สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
       โทรศพัท:์ +66 (0) 2710 3528   
       โทรสาร: +66 (0) 2379 4259 
       อเีมล:์ ir@bgrimmpower.com 
เลขานุการบรษิทั      :  โทรศพัท:์ +66 (0) 2710 3162   
       โทรสาร: +66 (0) 2379 4277 
                                                                  อเีมล:์ comsec@bgrimmpower.com 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่      :         5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  
       กรงุเทพมหานคร 10240 
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6.2 บคุคลอ้ำงอิง  
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์     :         บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
                                                                  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย                
       (ขา้งสถานทตูจนี)                        
       93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
                 กรงุเทพมหานคร 10400  
       โทรศพัท:์ +66 (0) 2009 9999    
       โทรสาร: +66 (0) 2009 9991  
 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้    :  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
(หุน้กูข้องบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั         ชัน้ 17 เลขที ่1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง 
(มหาชน) หุน้กูข้องบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ            เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั, หุน้กูข้องบรษิทั    โทรศพัท:์ +66 (0) 2296 3582  
บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั และบรษิทั     โทรสาร: +66 (0) 2683 1298 
บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั)                                                
 
ผูส้อบบญัช ี    : นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ  
      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3445 
      บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
      ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์
      เลขที ่179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรงุเทพฯ 10120 
      โทรศพัท:์ +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2824 5000 
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6.3 ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของนิติบุคคลท่ีบริษทั ถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

บริษทัย่อย 
บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
มลูค่ำท่ีตรำ
ไว้ต่อหุ้น 

)บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิจกำร (ร้อย

ละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำน
ใหญ่ 

ประเทศไทย 
ABP ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 
1,700,000,000 100 1,645,000,000 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

ABPH ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

5,613,433,860 100 4,919,832,723 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

ABP1 ผลติไฟฟ้า 1,500,000,000 10 1,350,000,000 50.71 กรุงเทพมหานคร2 

ABP2 ผลติไฟฟ้า 1,060,000,000 100 1,060,000,000 51.21 กรุงเทพมหานคร2 

ABP3 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 1,400,000,000 60.7 กรุงเทพมหานคร2 

ABP4 ผลติไฟฟ้า 1,447,389,400 100 1,447389,400 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABP5 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 1,400,000,000 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR1 ผลติไฟฟ้า  1,287,000,000 100 1,287,000,000 61.7 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR2 ผลติไฟฟ้า 1,349,000,000 100 1,349,000,000 61.7 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR3 ผลติไฟฟ้า 1,456,646,400 100 1,456,646,400 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR4 ผลติไฟฟ้า 1,400,000,000 100 1,400,000,000 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABPR5 ผลติไฟฟ้า 1,533,561,700 100 1,436,302,800 55.5 กรุงเทพมหานคร2 

ABPS บรหิารและ
บ ารุงรกัษา 

2,000,000 10 2,000,000 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

ABPSPV1 ออกจ าหน่ายหุน้
กู ้

2,000,000 100 2,000,000 61.4 กรุงเทพมหานคร2 

APR ผลติไฟฟ้า 95,000,000 100 95,000,000 51.2 กรุงเทพมหานคร2 

BGC1 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGC2 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGPR1 ผลติไฟฟ้า 10,000,000 100 2,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGPR2 ผลติไฟฟ้า 10,000,000 100 2,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGPS บรหิารและ
บรกิาร

บ ารุงรกัษา
โรงไฟฟ้า 

5,000,000 100 1,250,000 

 

100.0 กรุงเทพมหานคร2 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

มลูค่ำท่ีตรำ
ไว้ต่อหุ้น 

)บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิจกำร (ร้อย

ละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำน
ใหญ่ 

BGPSK ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

152,500,000 100 152,500,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGPSP ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

100,000,000 100 100,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGRP1 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGRP2 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGRP3 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGRP4 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BGYSP ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

1,152,503,500 100 1,152,503,500 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BIP1 ผลติไฟฟ้า 1,250,000,000 100 1,250,000,000 74. 0 กรุงเทพมหานคร2 

BIP2 ผลติไฟฟ้า 1,300,000,000 100 1,300,000,000 74.0 กรุงเทพมหานคร2 

BPB2 ผลติไฟฟ้า 10,000,000 100 2,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

BPHL ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

1,000,000 100 250,000 99. 9 กรุงเทพมหานคร2 

BPLC1 ผลติไฟฟ้า 670,000,000 10 670,000,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BPLC2 ผลติไฟฟ้า 535,000,000 100 535,000,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BPSLC บรหิารและ
บ ารุงรกัษา 

19,000,000 10 19,000,000 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BPWHA1 ผลติไฟฟ้า 1,573,561,700 100 1,533,561,700 75.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Bamnet 
Narong) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP 
(Cha Am) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP 
(Chai Badan) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Chon Daen) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

มลูค่ำท่ีตรำ
ไว้ต่อหุ้น 

)บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิจกำร (ร้อย

ละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำน
ใหญ่ 

BSP  
(Sap Yai) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Si Boon 
Rueang) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP  
(Wanon 
Niwat) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSP 
(Yang Talat) 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BSPRT ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนหลงัคา 

10,000,000 100 3,500,195 99.9 กรุงเทพมหานคร2 

BW ผลติไฟฟ้า 300,000,000 10 133,500,000 92.2 กรุงเทพมหานคร2 

GLOW 
SPP13 

ผลติไฟฟ้า 2,150,000,000 10 2,150,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร2 

TWP ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

1,054,100 5 263,525 70.0 กรุงเทพมหานคร2 

ประเทศเวียดนำม 
APB ผลติไฟฟ้า 33,000,000  

USD 
n/a 5,500,000 USD 30.7 Amata Industrial 

Park เมอืงเบยีนหวั 
จงัหวดัดองไน 

DTE ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

1,820,000,000,000 
VND 

10,000   
VND 

1,491,310,000,000 
VND 

55.0 โฮจมินิห ์

Phu Yen 
TTP 

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติย ์

1,000,000,000,000 
VND 

10,000   
VND 

1,000,000,000,000 
VND 

80.0 ฮานอย 

VTS ลงทุนในธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้า 

55,000,000,000 
VND 

10,000   
VND 

55,000,000,000 
VND 

100.0 โฮจมินิห ์

ประเทศลำว 
BGPL  ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 
16,000,000    

USD 
100 USD 15,750,000     

USD 
100.0 เขตเศรษฐกจิเฉพาะ

ภเูขยีว เมอืงท่าแขก 
แขวงค ามว่น 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

มลูค่ำท่ีตรำ
ไว้ต่อหุ้น 

)บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม
กิจกำร (ร้อย

ละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำน
ใหญ่ 

Nam Che ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานน ้า 

10,000,000    
USD 

100 USD 10,000,000    
USD 

72.0 บา้นนาค า เมอืงศรี
โคตรบอง นคร
หลวงเวยีงจนัทน์ 

Nam Khao ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานน ้า 

33,680,000    
USD 

100 USD 416,667        
USD 

72.0 บา้นนาค า เมอืงศรี
โคตรบอง นคร
หลวงเวยีงจนัทน์ 

XXHP ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานน ้า 

15,000,000    
USD 

100 USD 15,000,000    
USD 

70.0 บา้นน ้าตวด เมอืง
ปากซอง แขวง

จ าปาสกั 
ประเทศกมัพชูำ 
BGP 
(Cambodia) 

ลงทุนในธุรกจิ
ไฟฟ้า 

1,000 USD 1 USD 1,000 USD 100.0 เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
กรุงพนมเปญ 

บริษทัรว่มค้ำ 
บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
มลูค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหุ้น )บำท(  

ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดยกลุ่ม

กิจกำร (ร้อยละ) 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 

ประเทศไทย 
BGSENA ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน
แสงอาทติย ์

835,000,000 100 835,000,000 49.0 กรุงเทพมหานคร2 

BGSNAPA ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนหลงัคา 

10,000,000 100 2,500,000 51.0 กรุงเทพมหานคร2 

BG Spectrum ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนหลงัคา 

10,000,000 100 2,500,000 70.0 กรุงเทพมหานคร2 

PIC ผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรม 

110,000,000 100 110,000,000 48.0 1758/3 ถ.สุขมุวทิ 
พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศกมัพชูำ 
BGP (Poipet) ประกอบกจิการจดั

จ าหน่ายไฟฟ้า 
1,000 USD 1 USD 1,000 USD 55.0 เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

กรุงพนมเปญ 
1 สดัส่วนความเป็นเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 และ ABP2 ทีร่อ้ยละ 15.3 ผา่นการถอืหน่วยลงทนุใน ABPIF ซึง่ภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธิ

ในการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP1 ABP2 กบั ABPIF สิน้สุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมสีดัส่วนความเป็นเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 
และ ABP2 ทีร่อ้ยละ 51.2    

2  เลขที ่5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 
3 ขอ้มลู ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ซึง่มทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทัง้สิน้ 5,213,800,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั
จ านวนทัง้สิน้ 2,606,900,000 หุน้ โดยมมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่28 ธนัวาคม 2561 มดีงันี้ 
รำยช่ือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวนหุ้นท่ีถือ รอ้ยละ 

1.   B.Grimm Power (Singapore) Pte.Ltd.1 886,002,000 33.99 
2.   นายฮาราลด ์ลงิค ์ 635,399,700 24.37 
3.   บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั2 235,997,750 9.05 
4.   ASIAN DEVELOPMENT BANK 123,000,000 4.72 
5.   กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 44,465,200 1.71 
6.   นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ 28,350,000 1.09 
7.   บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 28,085,300 1.08 
8.   บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 27,997,100 1.07 
9.   กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 19,520,100 0.75 
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,975,449 0.73 
รวม 2,047,792,599 78.55 
1 เป็นบรษิทัจ ากดัภายใต้กฎหมายสงิคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลงิค์ และนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์ เป็นผูร้บั ผลประโยชน์ 

(Beneficiary)  
2 เป็นบรษิทัจ ากดัภายใตก้ฎหมายไทยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนายฮาราลด ์ลงิค์ 

7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บรษิทัได้ออกหุน้กูจ้ านวน 4 ชุด ในนามของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงนิ
รวม 9,700 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ / หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

ชุดท่ี มูลค่ำท่ีออก  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำท่ียงัไม่ได้ไถ่
ถอน (ล้ำนบำท) 

วนัครบก ำหนด
ไถ่ถอน 

อตัรำดอกเบี้ย  
(รอ้ยละต่อปี) 

อนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือครัง้

หลงัสุด* 

1/2561 ชดุที ่1 500 500 19 ตุลาคม 2563 2.81 A- 
1/2561 ชดุที ่2 2,700 2,700 19 ตุลาคม 2564 3.12 A- 
1/2561 ชดุที ่3 1,500 1,500 19 ตุลาคม 2566 3.49 A- 
1/2561 ชดุที ่4 5,000 5,000 19 ตุลาคม 2571  4.36 A- 

รวม 9,700 9,700    
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*  หุน้กูท้ ัง้หมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจากบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 

 
บรษิัทได้ออกตราสารหนี้เพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จ านวน 2 ชุด ในนามของบรษิัท     

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงนิรวม 5,000 ลา้นบาท ดอกเบี้ยคงที ่เสนอขายใหแ้ก่ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

ชุดท่ี มูลค่ำท่ีออก  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน (ล้ำน
บำท) 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

1 1,500 1,500 20 ธนัวาคม 2566 
2 3,500 3,500 20 ธนัวาคม 2568 

รวม 5,000 5,000  
 
ABPSPV1 ไดอ้อกหุน้กูม้ปีระกนั จ านวน 11 ชุด ในนามของ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี 

จ ากดั เป็นจ านวนเงนิรวม 11,500 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ / หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ โดยม ี
ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็นผูค้ ้าประกนั โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
มรีายละเอยีดดงันี้  
ชุดท่ี มูลค่ำท่ีออก  

(ล้ำนบำท) 
มูลค่ำท่ียงัไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้ำน

บำท) 

วนัครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อตัรำดอกเบี้ย  
(รอ้ยละต่อปี) 

อนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือครัง้

หลงัสุด* 
1 1,800 1,800 21 เมษายน 2563 2.68 A- 

2 600 600 21 เมษายน 2564 3.00 A- 

3 1,500 1,500 21 เมษายน 2565 3.25 A- 
4 900 900 21 เมษายน 2566 3.58 A- 

5 900 900 21 เมษายน 2567 3.76 A- 

6 1,000 1,000 21 เมษายน 2569 4.01 A- 

7 1,500 1,500 21 เมษายน 2570 4.17 A- 

8 800 800 21 เมษายน 2571 4.33 A- 
9 1,000 1,000 21 เมษายน 2572 4.35 A- 
10 600 600 21 เมษายน 2573 4.48 A- 
11 900 900 21 เมษายน 2575 4.79 A- 
รวม 11,500 11,500    

*  หุน้กูท้ ัง้หมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจากบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
 

BIP1 และ BIP2 ไดอ้อกหุน้กูช้นิดทยอยช าระคนืเงนิตน้จ านวน 2 ชุด ในนามของบรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ี
เพาเวอร ์1 จ ากดั และบรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั เป็นจ านวนเงนิรวม 6,700 ลา้นบาท เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ / หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อื
หุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี้ 
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หุ้นกู้ มูลค่ำท่ีออก  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำท่ียงัไม่ได้ไถ่
ถอน (ล้ำนบำท) 

วนัครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อตัรำดอกเบี้ย  
(รอ้ยละต่อปี) 

อนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือ
ครัง้หลงัสุด* 

BIP1 1/2561  3,350 3,350 31 พฤษภาคม 2576 3.95 A- 
BIP2 1/2561  3,350 3,350 31 พฤษภาคม 2576 3.95 A- 

รวม 6,700 6,700    
*  หุน้กูท้ ัง้หมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจากบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบี.กริม เพำเวอร ์ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงาน (ก าไรสทุธไิมร่วมผลก าไร/ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ และรายได/้ รายจ่าย
ทีไ่ม่เกดิขึน้ประจ า) ตามงบการเงนิรวมของ บี.กรมิ เพาเวอร์ หลงัหกัภาษี ทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด 
และภาระผูกพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่
ก าหนดไว ้โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด ความจ าเป็นในการลงทนุ เงือ่นไขและขอ้จ ากดัตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทั โดยเมือ่คณะกรรมการบรษิทั มมีติ
เหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจ าปีแลว้ จะตอ้งน าเสนอเพือ่ขออนุมตัติ่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทั มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ทัง้นี้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอ
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่25 เมษายน 2562 เพือ่พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผล
ประกอบการของบรษิทัปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.32*บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 45.0 ของก าไร
สทุธจิากการด าเนินงานปี 2561  

*แบ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่แรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวนัที่ 7 
กนัยายน 2561 และเงนิปันผลส าหรบัผลประกอบการครึง่หลงัของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท ซึ่งจะมกีารน าเสนออนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2561 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อยและกิจกำรร่วมค้ำ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและกจิการร่วมค้าของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการของบรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้จะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ
แต่ละบรษิทัพจิารณาอนุมตัใินแต่ละปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธติามงบการเงนิของบรษิทัย่อยและ
กจิการรว่มคา้ หลงัหกัภาษ ีทุนส ารองเงนิตามทีก่ฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู้
แล้ว ทัง้นี้  อตัราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด ความจ าเป็นในการลงทุน 
เงือ่นไขและขอ้จ ากดัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอืน่ๆ ของบรษิทัยอ่ยและกจิการรว่ม
คา้ อนึ่ง คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและกจิการรว่มคา้ มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดแ้ละให้
รายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 บริษทั 

 ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัเป็นดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการจดัการ 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

เลขานุการบรษิทั 

สายงานพฒันาธุรกิจ
และโครงการ  

(Renewable & 
Hybrid Projects) 

สายงานพลงังาน
แสงอาทิตยบ์น

หลงัคา 
ส านักกฎหมาย สายงานบริหาร

ด้านการเงิน 

สายงาน
ปฏิบติัการ-
ประเทศไทย 

สายงาน
ปฏิบติัการ 

สายงานการขาย
การตลาด ระบบสาย

ส่งไฟฟ้าและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

หมายเหตุ *โครงสรา้งการจดัการและบุคคลซึ่งเป็นผูบ้รหิารตามนิยามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่กจ. 
17/2551 เรือ่งการก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562) 
 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

สายงานกลยุทธ์
และการวางแผน

ทางธุรกจิ 

สายงาน
เงนิเดอืน 

สายงาน
ทรพัยากรบุคคล 

ส านกัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายงาน
โครงการพเิศษ 

สายงานการ
พาณชิย์และ

จดัซือ้ 

สายงานพฒันา
ธุรกจิและ
โครงการ 

(Conventional) 
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8.1.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ 

 (1) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นผู้บรหิาร 2 ท่าน 
กรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น และ กรรมการอสิระ 5 ทา่น มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นายฮาราลด ์ลงิค ์ ประธานกรรมการ 
2.  นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3.  นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ กรรมการ 
4. นายสรุชยั สายบวั กรรมการ/ กรรมการจดัการ 
5.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย กรรมการอสิระ 
6.  นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ กรรมการอสิระ 
7.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอสิระ 
8.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ กรรมการอสิระ 
9.  นางสนุีย ์ศรไชยธนะสขุ1 กรรมการอสิระ 

  หมายเหตุ  
 1  นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561  

ทัง้นี้ นายปกรณ์ ทวสีนิ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการอสิระ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั ประกอบด้วย นายฮาราลด์ ลิงค์ หรอื นางสาวคาโรลีน โมนิค    
มารคีรสีตีน ลิงค์ หรอื นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ หรอื นายสุรชยั สายบวั กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมอืชื่อ
รว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(1) ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และ
บรษิทัย่อย รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการด าเนินงานทีฝ่่ายบรหิารเสนอ และก ากบัควบคุมดูแลให้
ฝ่ายบรหิารด าเนินการตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดย
ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

(2) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(3) วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการของบรษิทั และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้รีะบบการบรหิารความ
เสีย่ง การก ากบัและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม เพื่อเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ว่า
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บรษิทัด าเนินการตามระเบยีบขอ้บงัคบั มตขิองคณะกรรมการ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความ
สจุรติและระมดัระวงั 

(4) ควบคมุ ตดิตามและประเมนิผลการท าหน้าทีบ่รหิารจดัการของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย เพือ่ใหบ้รรลุ
ตามแผนกลยทุธ ์ภายใตง้บประมาณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(5) พจิารณาถงึปัจจยัเสีย่งส าคญัทีอ่าจเกดิขึน้และก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่ง
ครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บรหิารมรีะบบและกระบวนการที่มปีระสทิธิภาพในการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ 

(6) จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั และ
บรษิทัยอ่ย อยา่งสม ่าเสมอ 

(7) จดัใหม้รีะบบหรอืกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัทีเ่หมาะสม สอดคลอ้ง
กบัผลการด าเนินงานเพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

(8) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การด าเนินงานต่างๆ การกูย้มืหรอืการขอ
สนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การให้กู้ยมืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผู้ค ้าประกนั เพื่อการท า
ธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยไม่จ ากดัวงเงนิ ภายใตข้อ้บงัคบั และระเบยีบของ
บริษัท รวมทัง้กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(9) ด าเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยน าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญช ี
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้และการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป  

(10) จดัใหม้ชี่องทางการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดูแลการเปิดเผย
ขอ้มลู เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส น่าเชือ่ถอื และมมีาตรฐานสงูสดุ 

(11) ตรวจตราและด าเนินการใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่า บรษิทั และบรษิทัย่อยไดม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรม 
ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดนโยบายของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยดา้นบรรษทัภบิาล
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(12) มอี านาจในการแต่งตัง้บุคคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยอยา่ง
น้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และมกีารก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่รวมถงึการก าหนดกรอบอ านาจใน
การใชดุ้ลพนิิจทีช่ดัเจนใหก้ารออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อยในเรือ่งส าคญัตอ้ง
ไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการบรษิทัก่อน มกีารควบคมุการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะ
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การเงนิ ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิที่
มนียัส าคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

(13) แต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบรษิทั และเลขานุการ
บรษิทั และก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการชดุยอ่ย (ไมเ่กนิกว่าจ านวนรวมที่ไดร้บัอนุมตัจิาก
ผูถ้อืหุน้) 

(14) พจิารณาอนุมตัิการด าเนินการของบรษิัท และบรษิัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัของแต่ละ
บรษิทั โดยครอบคลุมถงึเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
(14.1)   วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และแผนกลยทุธ ์(ซึง่จะตอ้งทบทวนเป็นรายปี) 

(14.2)   แผนธุรกจิประจ าปี 

(14.3)   งบประมาณประจ าปี 

(14.4)   งบการเงนิส าหรบังวดไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 

(14.5)   การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

(14.6)   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดบักลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทีส่ าคญัใน
องคก์ร 

(14.7)   การไดม้า การกอ่ตัง้ การจ าหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัหรอืธุรกจิใด
ของบรษิทั 

(14.8)   การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัอ านาจใดๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายใหบุ้คคลอื่น
ด าเนินการ 

(15) พจิารณามอบอ านาจบางประการเป็นการครัง้คราวแกค่ณะกรรมการชดุยอ่ย 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไมม่ลีกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 
สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบั
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ยกเวน้
เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
อนุมตัไิว ้

(16) จดัให้มรีะบบการก ากบัดูแลการต่อต้านการคอร์รปัชนัของบรษิทัในภาพรวม ตลอดจนก าหนด
นโยบาย ระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูส้อบ
บญัชใีหท้ราบถงึบทบาทของคณะกรรมการบรษิทัทีม่ตี่อการบรหิารความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั ทัง้นี้ คณะกรรมการ
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บรษิทัมบีทบาทส าคญัในการเป็นผูน้ าทีแ่สดงถงึความมุ่งมัน่ทีจ่ะต่อตา้นการคอรร์ปัชนัเพื่อแสดงจุดยนืใหบุ้คลากร
ของบรษิทั พนัธมติรทางธุรกจิและสาธารณชน  

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทั ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิทัไวล้่วงหน้าตลอดปี 2561 โดยในปี 2561 ได้จดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้  

ทัง้นี้ ในการประชมุแต่ละครัง้ ไดจ้ดัสง่เอกสารประกอบการประชมุในแต่วาระใหก้บักรรมการบรษิทัล่วงหน้า
กอ่นการประชมุ 7 วนั เพือ่ใหก้รรมการมเีวลาศกึษาขอ้มลูในเรือ่งต่างๆ อยา่งเพยีงพอกอ่นการประชมุ 

 รายละเอยีดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2561 เป็นดงันี้  

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม/  

การประชุมทัง้หมด 
1.  นายฮาราลด ์ลงิค ์ 12/13 
2.  นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ 13/13 
3.  นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี   ลงิค ์ 6/13 
4.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 13/13 
5.  นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 10/13 
6.  นายสรุชยั สายบวั 13/13 
7.  นายปกรณ์ ทวสีนิ1 10/10 
8.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 13/13 
9.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ 13/13 
10.   นางสนุีย ์ศรไชยธนะสขุ2 8/8 

 หมายเหตุ  
 1 นายปกรณ์ ทวสีนิ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอสิระ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 
 2 นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นางอญัชล ีชวนิชย1์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสนุีย ์ศรไชยธนะสขุ2 กรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ   
1  นางอญัชล ีชวนิชย์  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 

แทนนายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561              
นางอญัชล ีชวนิชย์  เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงนิของบรษิทั  

2  นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่
วนัที ่26 เมษายน 2561 นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

ทัง้นี้ นายปกรณ์ ทวสีนิ ไดล้าออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่

วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 

บรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครัง้ เพื่อปฎบิตัิ
หน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั และมกีารรายงานผลการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครัง้ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัประชุมทัง้สิน้ 14 ครัง้ โดยมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรีายละเอยีดจ านวนครัง้ทีป่ระชมุ ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม / จ านวนครัง้ท่ีประชุมทัง้หมด 
1. นายปกรณ์ ทวสีนิ1 10/10 
2. นางอญัชล ีชวนิชย2์ 14/14 
3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 14/14 
4. นางสนุีย ์ศรไชยธนะสขุ3 9/9  

 หมายเหตุ 
 1 นายปกรณ์ ทวสีนิ ไดล้าออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 
 2 นางอญัชล ีชวนิชย์  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 

โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2561 เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 แทนนายปกรณ์ ทวสีนิ ซึ่งไดล้าออกจากการ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 3 นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561      
เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 
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อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) พจิารณาคดัเลอืก และเสนอชื่อผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชตี่อคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบ
บญัช ี

(2) ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของผูอ้ านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) มอี านาจเขา้ถงึขอ้มลูไดท้กุระดบัของบรษิทั รวมถงึการเชญิผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขา้
ร่วมประชุม และใหข้อ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ารปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

(4) สามารถแสวงหาความเหน็อสิระจากผู้สอบบญัชหีรอืที่ปรกึษาวชิาชพีเฉพาะ เพื่อขอค าแนะน า
ปรกึษาหรอืขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม  ด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทั โดย
ก าหนดใหม้กีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ีปีละ 1 ครัง้  

(5) ด าเนินการสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชนัรวมถงึการบรหิารความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัทีค่รอบคลุมถงึมาตรการป้องกนัการคอรร์ปัชนั การตรวจหาการ
คอรร์ปัชนัและการตอบสนองเมือ่พบการคอรร์ปัชนั ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิหลกั
จรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษิัทเพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย ระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวได้ถูกน าไปปฏิบตัิอย่าง
ครบถว้นและเหมาะสมทัว่ทัง้องคก์ร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่เตมิ มสีาระส าคญัโดยสรปุ ดงันี้ 

(1) ดา้นการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

(1.1) สอบทานให้บรษิัท มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มี  
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(1.2)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและหารอืกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบั
นโยบายการประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 

(2) ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนด 

(2.1)  สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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รวมทัง้สอบทานใหบ้รษิทัย่อยของบรษิทั ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในนโยบายการ
ควบคมุ และกลไกการก ากบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทนุ 

(2.2)  สอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยง การท ารายการระหว่างกนั การได้มาจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัเขา้ท า
รายการดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

(3) ดา้นการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ 

(3.1)  สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(3.2)  ประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีใ่ชใ้นรายงานทางการเงนิ 

(3.3)  พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารถึงบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
(Management Discussion and Analysis (MD&A)) 

(4) ดา้นการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน 

(4.1)  ผูต้รวจสอบบญัช ี

• ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงนิ 
ประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี และการหารอืเกี่ยวกบั
ปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญช ีโดยควรประชุม
ร่วมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

• ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน และพจิารณาถงึความเป็น
อสิระของผูส้อบบญัช ี

(4.2) ผูต้รวจสอบภายใน 

• สอบทานความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน 
มสีายการบงัคบับญัชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประชุมกบัหวัหน้าผู้บรหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายบรหิารอยู่ด้วย 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่หารอืประเดน็ทีม่คีวามส าคญั 

• สอบทานและอนุมตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• พจิารณาเหน็ชอบงบประมาณประจ าปี จ านวนบุคลากร และทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
ในการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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• อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน 
ปรบัเปลีย่นแผนงานตรวจสอบในสว่นทีม่นียัส าคญั 

• ก ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในใหป้ฏบิตังิานสอดคลอ้งตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏบิตังิานวชิาชพี
ตรวจสอบภายใน 

• ประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้จดัใหม้ี
การประเมนิคุณภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มคีวามเป็น
อสิระจากภายนอกองคก์ร อยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

(5) ดา้นการรายงาน 

(5.1) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิทั  
ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5.2)  ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอื 
การกระท า ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร รายการหรอืการกระท า
ขา้งตน้ ไดแ้ก ่

• รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการ
กระท าตามขา้งต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(5.3)  ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบหรอืเพื่อพจิารณาโดยสม ่าเสมอ
เป็นระยะ 

(6) ดา้นอืน่ๆ 

(6.1)  ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืทีจ่ะก าหนดขึน้เพิม่เตมิในอนาคต 
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(6.2)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และค าสัง่นัน้ตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(6.3)  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่น าเสนอขออนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั 

(6.4) ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการ
 ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อ
 คณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

(3) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน 
ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
2.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
3.    นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ไดจ้ดัประชมุทัง้สิน้ 3 ครัง้ ดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ี
ประชุมทัง้หมด 

1.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 3/3 
2.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ 3/3 
3.    นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 3/3 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมก ากบัดแูลกิจการ 

(1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั รวมทัง้ขอ้ก าหนดด้าน
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิภายใตก้รอบของกฎหมาย มตคิณะรฐัมนตร ีหลกัเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้บงัคบั
ทีเ่ป็นปัจจุบนัขององค์กรทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัแิละประกาศ
ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ขีองกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังานในทกุระดบั 
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(2) ก ากบัดูแล เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางการส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑข์องนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั รวมทัง้ใหเ้กดิการปฏบิตัทิีด่ตีามจรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกจิของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั 

(3) พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่อยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ เพือ่ใหน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการ และนโยบายการต่อตา้น
คอรร์ปัชัน่ของบรษิทัทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมาย หลกัเกณฑ ์กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และขอ้เสนอแนะ
ขององคก์รภายในทีท่ าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกจิการ รวมทัง้ขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

(4) ก าหนดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบรหิารของบรษิทั
ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และประมวลผล
การประเมนิการก ากบัดแูลกจิการประจ าปี น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัภายในเดอืนมกราคมของปีถดัไป พรอ้มทัง้
น าเสนอความเหน็และขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็น 

(5) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการอย่างน้อยปีละ1 ครัง้ เพื่อให้ทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบักบักฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

(6) ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ และก ากบัดแูล ตดิตามการด าเนินงาน
โดยใหค้ณะท างานด าเนินกจิกรรมและจดัท ารายงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม น าเสนอคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการและคณะกรรมการบรษิทัเป็นราย  ไตรมาส 

(7) สามารถปรกึษาหารอืกบัทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญด้านการก ากบัดูแลกจิการเมื่อมคีวามจ าเป็น 
โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

(8) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและรายงานผลการ
ประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทกุสิน้ปี 

(9) ปฏบิตังิานอืน่ใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

(4)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 
4 ทา่น ดงันี้ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

2.  นายฮาราลด ์ลงิค ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4.    นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ในปี 2561 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ไดจ้ดัประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ ดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม /  
จ านวนครัง้ท่ีประชุมทัง้หมด 

1.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 2/2 
2.  นายฮาราลด ์ลงิค ์ 1/2 
3. นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 2/2 
4.    นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ 2/2 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) หน้าทีก่ารสรรหากรรมการ 

(1.1) ก าหนดวธิกีารสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและการด าเนินธุรกจิขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบตัแิละ
ความรูค้วามช านาญแต่ละดา้นทีต่อ้งการใหม้ ี

(1.2) สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท
พจิารณา โดยการสรรหาอาจพจิารณาจากกรรมการเดมิใหด้ ารงต าแหน่งต่อ หรอืเปิดรบั
การเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ หรอืพจิารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชพี หรอืให้
กรรมการแต่ละคนเสนอชือ่บุคคลทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

(1.3) พจิารณารายชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบั
เกณฑค์ณุสมบตัทิีก่ าหนดไวใ้หเ้ป็นกรรมการของบรษิทั 

(1.4) พจิารณาว่าบุคคลทีจ่ะถูกเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทนัน้มคีุณสมบตัติามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1.5) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถ้อืหุน้ 
เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิทั 

(1.6) พจิารณาสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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(2) หน้าทีก่ารพจิารณาคา่ตอบแทน 

(2.1) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย  ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหม้คีวามเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่
ในปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรม
เดยีวกบับรษิทั โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานใหเ้หมาะสมกบัสถานะและความ
รบัผดิชอบของบุคคลดงักล่าวเพื่อใหเ้กดิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพตามความคาดหวงั ใหม้ี
ความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลทีช่ว่ยใหง้านของบรษิทัประสบผลส าเรจ็ 

(2.2) พจิารณารปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทน
ตามผลการด าเนินงาน และคา่เบีย้ประชมุ โดยค านึงถงึแนวปฏบิตัทิีอ่ตุสาหกรรมเดยีวกนั
ใช้อยู่ ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีบ่รษิทัตอ้งการ 

(2.3) ก าหนดกรอบค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตาม
หลกัเกณฑ์การจ่ายทีไ่ด้พจิารณาไว ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการ
บรษิทัน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

ทัง้นี้ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแลว้ 

(5)  คณะกรรมการจดัการ 

ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยผูบ้รหิารซึ่งเป็นกรรมการจดัการ จ านวน     
6 ทา่น ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ ประธานคณะกรรมการจดัการ 
2. นายสรุชยั สายบวั กรรมการจดัการ 
3. นายโชต ิชสูวุรรณ กรรมการจดัการ 
4. นายสรุศกัดิ ์โตวนชิย ์ กรรมการจดัการ 
5. นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ กรรมการจดัการ 
6. นายนพเดช กรรณสตู กรรมการจดัการ 
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อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

(1) พจิารณาและก าหนดเป้าหมายของบรษิัท และบรษิัทย่อย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัทศิทางกลยุทธ์ 
โครงสรา้งการจดัการ แผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) ตรวจสอบผลการด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
รบัทราบ 

(3) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่
คณะกรรมการบรษิทั 

(4) ตรวจสอบและอนุมตัธิุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัยข์องบรษิทัและ
บรษิทัย่อย การจดัการทรพัยากรบุคคล การเงนิและการคลงั การบรหิารงานทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก าหนดไว ้หรอืตาม
คู่มอือ านาจด าเนินการ (Line of Authority) ของบรษิทั ซึง่รวมถงึการอนุมตัริายการการจดัซื้อทีม่ใิช่รายการตามที่
ระบุไวใ้นงบประมาณในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

(5)  คณะกรรมการจดัการสามารถมอบอ านาจให้ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน
ได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการจัดการ  
จะตอ้งไม่กระท าการหรอือนุมตัริายการใดๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัตน อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจ
ได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัท และบรษิทัย่อย (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย)์ ทัง้นี้ การอนุมตัริายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการต่างๆ 
ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

(6) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระเพือ่ใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน า ตามแต่ละกรณี 

(7) ด าเนินการใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงานเขา้ประชุมคณะกรรมการจดัการ หรอืใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
กบัเรือ่งทีม่กีารอภปิรายกนัในทีป่ระชมุคณะกรรมการจดัการ 

(8)  รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบถงึกจิการทีค่ณะกรรมการจดัการด าเนินการภายใตอ้ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้  รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(9)  ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุในโครงการใหม่ 
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(10)  ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้  โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎบตัร โดยคณะกรรมการจดัการจะน าผลทีไ่ดร้บัจากการ
ประเมนิผลดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรงุการปฏบิตังิานของตนต่อไป 

(11)  ด าเนินการอืน่ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(12) ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการ     
คอร์รปัชนัที่มปีระสทิธิภาพ จดัให้มกีารสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบันโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง แก่บุคลากรในทุกระดบั เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างเพยีงพอ และ สามารถน า
นโยบาย และระเบยีบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไปด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล รวมทัง้ทบทวน
ความเหมาะสมของแนวปฏิบตัิต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) จดัท านโยบายบรหิารความเสีย่งเพื่อเสนอคณะกรรมการจดัการพจิารณาในเรื่องของการบรหิาร
ความเสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถงึความเสีย่งหลกั เช่น ความเสีย่งดา้นธุรกจิ ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ความ
เสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

(2) วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดแูลระดบั
ความเสีย่งขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

(3) ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึความมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

(4) ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการจดัการเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท์ีค่ณะกรรมการจดัการก าหนดไว ้

(5) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่พจิารณาใหส้อดคลอ้ง
กบัลกัษณะการด าเนินงานของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

8.1.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิาร จ านวน 7 ทา่น และหวัหน้าฝ่ายบญัช ี1 ทา่น ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายสรุชยั สายบวั กรรมการจดัการ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
3. นายโชต ิชสูวุรรณ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร - ประเทศไทย /  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - สายงานปฏบิตักิาร  
4. นายสรุศกัดิ ์โตวนชิย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานการขายและ

การตลาด และระบบสายสง่ไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้า 
5. นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ส านกักฎหมาย /  

สายงานพฒันาธุรกจิและโครงการ (Renewable & Hybrid 
Projects) / สายงานพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 

6. นายนพเดช กรรณสตู ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ /  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - การเงนิและบญัช ี

7. นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ / 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การเงนิ 

8. นางสาวพรทพิย ์ตัง้พงศบ์ณัฑติ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บญัช ี

“ผูบ้รหิาร” ขา้งต้น เป็นไปตามค านิยามผูบ้รหิารของประกาศ ก.ล.ต. ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจและหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการกจิการงานต่างๆ ของบรษิทั ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้ก าหนดและอนุมตัิค่าตอบแทนให้กบัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งบรหิารบรษิทั ตามแผนงานหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทัอยา่งเคร่งครดั  ซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงั รวมทัง้รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้
อยา่งดทีีส่ดุ โดยอ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหร้วมถงึเรือ่งหรอืกจิการต่างๆ  ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ด าเนินกจิการประจ าวนัของบรษิทั 

(2) จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจดัการ
น าเสนอ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(3) ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(4) จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงนิของบรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 

(5) จดัท านโยบายการคา้ของบรษิทั  และเขา้ท าหรอืยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ผูกพนัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์ในนามบริษัท ทัง้ในปัจจุบันและอนาคตภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมตัิที่
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก าหนดไว ้
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(6) เขา้ท าหรอืยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ นอกเหนือไปจากตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (5) ขา้งตน้ภายใต้
ขอบเขตอ านาจการอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก าหนดไว้ 

(7) ว่าจา้ง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั หรอืเลกิจา้ง
พนักงานในนามของบรษิัท รวมถึงท าการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด และผู้อยู่
ภายใตบ้งัคบับญัชาทัง้หมดทีม่ตี าแหน่งต ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงมา ตลอดจนมอบอ านาจและหน้าทีท่ีต่น
ไดร้บัมอบหมายใหแ้กเ่จา้หน้าทีด่งักล่าวตามทีต่นอาจพจิารณาเหน็สมควร 

(8) อนุมัติธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมัติตามที่ระบุในคู่มืออ านาจด าเนินการ  
(Line of Authority) ของบรษิทั ซึ่งรวมถงึการอนุมตักิารจดัซื้อทีไ่ม่อยู่ในงบประมาณ จ านวนไม่เกนิ 10 ล้านบาท 
และการจดัหาเงนิทนุ จ านวนไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท 

(9) ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิทั โดยส่งเสรมิ และสนับสนุนนโยบายต่อตา้น
การคอรร์ปัชนัเพือ่สือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัได้มอบอ านาจในการบรหิารจดัการบรษิทัใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิาร โดยมหีลกัการและขอบเขตอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มอี านาจในการบรหิารกจิการของบรษิัท ตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสัง่และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุประการ 

(2) เป็นผูม้อี านาจในการบงัคบับญัชา ตดิต่อ สัง่การ และด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม 
สญัญา เอกสารค าสัง่ หนังสือแจ้งหรือหนังสอืใดๆ ที่ใช้ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจและบุคคลอื่น 
ตลอดจนใหม้อี านาจกระท าการใดๆ ทีจ่ าเป็นและตามสมควร เพือ่ใหก้ารด าเนินการขา้งตน้ส าเรจ็ลุล่วง 

(3) ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจช่วง  และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน
ได ้โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอื
มอบอ านาจดงักล่าว และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั 
และ/หรอื บรษิทั ก าหนดไว ้

ทัง้นี้  การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ หากประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารมสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับรษิทั 

8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 ได้มมีตอินุมตัใิหก้ าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย ส าหรบัปี 2561 ดงันี้ 

 (1.1) คา่ตอบแทนประจ ารายเดอืนและเบีย้ประชมุ 
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ า 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธาน 110,000 26,000 

กรรมการ 100,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 40,000 50,000 

กรรมการ 35,000 50,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน 20,000 25,000 

กรรมการ 17,500 25,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 

ประธาน 20,000 25,000 

กรรมการ 17,500 25,000 

(1.2) การจ่ายโบนสั 

 การจ่ายโบนัสจะพิจารณาเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลก าไรสุทธิปรับปรุงส่วนของบริษัท หรือ 

Normalized Net Profit โดยทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ไดอ้นุมตัใิหพ้จิารณาอตัราการจ่ายโบนสัประจ าปี

ตามผลการด าเนินการปี 2560 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.3 ของก าไรสุทธปิรบัปรุงของบรษิทั หรอืเป็นจ านวนเงนิ    

ไมเ่กนิ 5,200,000 บาท  

ทัง้นี้ ไม่มคี่าตอบแทนในรปูแบบอื่นส าหรบักรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบจะจดัสรรให้

ตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารจะไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการในทุก

รปูแบบ 

ในปี 2561 บรษิทั ได้จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ รวมเป็นจ านวนทัง้สิ้น 17,879,600 บาท ตาราง

ต่อไปนี้แสดงคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมกา
รบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

โบนัส
ประจ าปี  

รวม 

1.  นายฮาราลด ์ลงิค1์ - - - - 742,800 742,800 

2.  นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ2 - - - - - - 
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รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมกา
รบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

โบนัส
ประจ าปี  

รวม 

3.  นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน  
ลงิค(์1) 

- - - - 742,800 742,800 

4.  นายสรุชยั สายบวั2 - - - - - - 

5.  นายปกรณ์ ทวสีนิ3 1,200,000 710,000 - - 742,800 2,652,800 

6.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย  1,525,000 - 215,000 210,000 742,800 2,692,800 

7.  นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 1,475,000 - - 190,000 742,800 2,407,800 

8.  นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  1,575,000 970,000 235,000 - 742,800 3,522,800 

9.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ 1,575,000 980,000 215,000 - 742,800 3,512,800 

10. นางสนีุย ์ศรไชยธนะสขุ4 1,025,000 580,000 - - - 1,605,000 

รวม 8,375,000 3,240,000 665,000 400,000 5,199,600 17,879,600 

หมายเหตุ     

1  นายฮาราลด ์ลงิค ์และนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์มคีวามประสงคไ์มร่บัค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุม 
2  กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร 
3  นายปกรณ์ ทวสีนิ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 
4  นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่26 

เมษายน 2561 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 บรษิทั และ ABP มกีารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารรวมกนัในรปูแบบของเงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทน

อื่นๆ เช่น เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของผูบ้รหิารบางท่าน ) เป็น

จ านวนรวม 138,972,425 บาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

8.2 บคุลากรของบริษทั และบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

8.2.1 จ านวนบคุลากร 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั และบรษิทัย่อย มจี านวนบุคลากรทัง้หมด 869 คน 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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สายงานหลกั ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 (ราย) 

ฝ่ายบรหิารและเลขานุการ 24 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 80 

ฝ่ายกลยทุธธ์ุรกจิ 2 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 14 

ฝ่ายพฒันาโครงการและการพาณิชย ์ 64 

ฝ่ายการเงนิและบญัช ี 59 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 18 

ฝ่ายขายและการตลาด 27 

ฝ่ายกฎหมาย 9 

ฝ่ายควบคมุภายใน 6 

ฝ่ายปฏบิตักิารโรงไฟฟ้า 566 

รวม 869 
 

8.2.2 การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไมม่ ี

8.2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน  

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวน 922 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดือน โบนัส และ
คา่ตอบแทนอืน่ๆ เชน่ เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

8.2.4 สวสัดิการและผลประโยชน์ 

 ส าหรบัในประเทศไทย กลุ่มบรษิทัจดัใหม้สีวสัดกิารและผลประโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ 
นอกเหนือจากทีก่ฎหมายแรงงานก าหนด โดยพนักงานจะไดร้บัเงนิจากกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึง่ประกอบไปดว้ย
เงนิสะสมของพนกังานและเงนิสมทบจากบรษิทั รวมทัง้ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากเงนิสะสมและเงนิสมทบดงักล่าว ทัง้นี้  
ผลประโยชน์สุทธทิีพ่นักงานจะได้รบัขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างาน ส าหรบัพนักงานทีท่ างานกบับรษิทัเป็นเวลา
ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป บรษิทัจะสมทบเงนิใหใ้นอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าจา้ง อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัไม่ไดม้แีผนสวสัดกิาร
ดงักล่าวส าหรบัพนกังานในต่างประเทศ 

8.2.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
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 กลุ่มบรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา 

8.2.6 นโยบายบริหารบคุลากรของบริษทั 

บรษิทัมุง่มัน่ในการบรหิารและดแูลพนกังานดว้ยความเป็นธรรม จดัสวสัดกิารเพือ่สง่เสรมิชวีติความเป็นอยู่
ทีด่ ีตลอดจนสรา้งและรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดภยั  ไดม้าตรฐานสากลและมบีรรยากาศทีด่ ีซึง่
เอือ้ต่อการพฒันาและเตบิโตในสายอาชีพของพนักงานทุกระดบัในองคก์ร บนพืน้ฐานของการปฏบิตัติามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัหลกัสทิธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน และหลกัความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทยีม ตัง้แต่
กระบวนการแสวงหา พฒันา และรกัษาบุคลากร บนพืน้ฐานคา่นิยมองคก์รทีด่ ี(4Ps B.Grimm Core Values) 

 

ค่านิยมองคก์ร หรอืสิง่ทีบุ่คลากรเชื่อและยดึถอืปฏบิตัริ่วมกนั คอื ทศันคตทิีด่ ี(Positivity), ความร่วมมอื 
(Partnership) , ความเป็นมอือาชพี (Professionalism), และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(Pioneering Spirit) 
ซึง่ค่านิยมเหล่านี้ มุ่งเน้นใหบุ้คลากรมคีวามคดิเชงิบวก สนับสนุนและส่งเสรมิการท างานเป็นทมี มคีวาม
เชี่ยวชาญและรบัผดิชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถท างานเชงิรุก มคีวามรเิริม่สร้างสรรค์เพื่อ
ขบัเคลื่อนวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร รวมถงึสง่เสรมิการสรา้งความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 

แนวทางการบริหารบคุลากรของบริษทั 

1) การแสวงหา สรรหา และจดัจ้างบคุลากร 

 กระบวนการสรรหาจดัจ้างมีความส าคญัในการคดักรองบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ ทศันคต ิและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพื่อเขา้มาท างานกบัองคก์ร บรษิทัใหก้ารยอมรบัและเหน็ถงึคุณค่าของความแตกต่างของ
บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างของเชื้อชาต ิ เพศ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม อายุ และศาสนา เป็นต้น โดยจะ
พจิารณาสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมกบัขอบเขตการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และหน้าทีท่ีก่ าหนด
ไว้ของแต่ละต าแหน่งงาน โดยอาจจดัให้มกีารทดสอบในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของต าแหน่งงาน  เช่น 
แบบทดสอบบุคลกิภาพ และแบบทดสอบภาษาองักฤษ เป็นตน้ รวมทัง้มกีารสมัภาษณ์เพื่อประกอบการพจิารณา
เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ทัง้นี้ การสรรหาคดัเลอืกดงักล่าวเป็นไปตามแผนอตัรา
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ก าลงัคนทีก่ าหนดไว้ เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ธุรกจิของบรษิัท ด้วยหลกัการในการสรรหาคดั เลือกและจดัจ้าง
บุคลากรโดยสุจรติผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตันิี้ บรษิัทสามารถสรรหาและคดัเลอืก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อท างานในบริษัทได้อย่างเต็มก าลังความรู้
ความสามารถและมศีกัยภาพทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิและเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

2) การเสริมสร้างและพฒันาบคุลากร 

บริษัทเน้นการพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมทัง้กายและใจอย่างสมดุล  เพื่อเติบโตไปพร้อมกบัการ
ขยายตัวของธุรกิจบนพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกนั ความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค์ ด้วยศกัยภาพและทกัษะการท างานทีเ่ชีย่วชาญไปพรอ้มกบัความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการตนเอง 
บุคคลและสงัคมรอบขา้ง บรษิทัสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งวฒันธรรม "การเจรญิสต"ิ (Mindfulness) ดว้ยการฝึก
สมาธแิละสตกิอ่นการฝึกอบรมและการประชมุประมาณ 3-5 นาท ีเพือ่ปรบัคลื่นสมองใหพ้รอ้มส าหรบัการเรยีนรูแ้ละ
ท างาน บรษิทัมจี านวนชัว่โมงฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเฉลีย่กว่า 75 ชัว่โมง/คน/ปี  บรษิทัไดม้กีารจดัฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากร ดงันี้ ด้านเทคนิค หรอืกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Experts) เป็นการพฒันาความ
เชี่ยวชาญตามสายงานของบุคลากร โดยเฉพาะทีมบริหารจัดการและการดูแลบ ารุงรักษา  (Operation and 
Maintenance) ซึง่ไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและภายนอกองคก์รตามมาตรฐานที่
เป็นสากลของธุรกจิไฟฟ้า/พลงังาน เชน่  Protection Relay, DCS System Foundation, Generator and Excitation 
System เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิัทยงัจดัให้มวีิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบรษิัทชัน้น าอย่าง Siemens และ ABB มา
ด าเนินการฝึกอบรมเกีย่วกบัเครื่องจกัรและระบบควบคุมการผลติไฟฟ้าใหแ้ก่บุคลากรล่วงหน้า  มากกว่า 12 เดอืน 
กอ่นเริม่ผลติไฟฟ้าและไอน ้าอยา่งเป็นทางการ และพฒันาบุคลากรทีม่คีวามสามารถ (People Competencies) เพือ่
เป็นการเพิ่มศกัยภาพด้านการจัดการและภาวะผู้น าด้วยการพัฒนา  ทัง้กรอบความคิด (Mindset) และทกัษะ 
(Skillset) ไปพรอ้มกนั โดยผ่านหลกัสูตร Leadership Essential Program เริม่จากการเขา้ใจทศันคตแิละมุมมอง
ของตนเองก่อนการเพิ่มทกัษะและเครื่องมอืการเขา้ใจคนอื่น บนหลกัการของ Situational Leadership (Licensed 
Program) รวมถึงการเรยีนรูท้กัษะการท างานใหม่ ๆ เช่น การน าเสนอขอ้มูลแบบ Visual Communication ผ่าน
หลักสูตร Infographic Design& Presentation Workshop, การสื่อสารด้วยการคิดอย่างเป็นระบบโดยหลักสูตร 
Think on Your Feet (Licensed Program) ที่ได้ร ับการยอมรับในระดับโลกและหลักสูตร Problem Solving & 
Decision Making ซึง่เป็นหลกัสตูรเขม้ขน้ทีเ่น้นทกัษะการคดิแกปั้ญหาและตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัในการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละการจดัการองคค์วามรู ้โดยมี
การสรา้ง Internal Facilitator จากสายงานควบคุมปฏบิตักิาร เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนืขององค์กร ซึ่ง 
Internal Facilitator จะไดร้บัการบ่มเพาะใหม้คีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ มภีาวะทางจติใจและอารมณ์ที่
มัน่คง สามารถส่งเสรมิและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูร้่วมกนัในองคก์รไดบ้นความแตกต่างหลากหลายควบคู่ไปกบัการ
พฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู ้
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3) การรกัษาบคุลากร 

บรษิัทให้ความส าคญักบัการรกัษาบุคลากร โดยมรีะบบค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่แข่งขนัได้และเป็น
ธรรม สง่เสรมิการพฒันาบุคลากรผา่นการจดัท าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีและการวางแผนการเรยีนรู้
และพฒันาเฉพาะบุคคล ซึง่บุคลากรจะมโีอกาสประเมนิผลการปฏบิตังิานและวางแผนการเรยีนรูพ้ฒันาตนเองกอ่น
พูดคุยกบัหวัหน้างานเพื่อรบัมอบหมายงาน (Job duties) และ/หรอื ตัง้เป้าหมายในการปฏบิตัิงาน (KPIs) ในปี
ถดัไปร่วมกนั รวมถงึระบุพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัค่านิยมองค์กร เพื่อวางแนวทางการปฏบิตังิานในอนาคต การ
พดูคุยเพื่อประเมนิผลเทยีบกบัเป้าหมายทีค่าดหวงั จะช่วยใหท้ัง้บุคลากรและหวัหน้างานมองเหน็จุดแขง็และจุดที่
ตอ้งพฒันาต่อไปและมโีอกาสสรา้งผลงานทีด่ขี ึน้อยา่งสม ่าเสมอไปพรอ้มกบัความกา้วหน้าในสายอาชพี ทัง้ทางดา้น
ปฏบิตักิารและทางดา้นสนับสนุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตขององคก์ร  นอกจากนี้ บรษิทัยงัส่งเสรมิการ
สรา้งความผูกพนัต่อองค์กรผ่านวฒันธรรมของความโอบออ้มอาร ีทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างทัว่ถึง ตลอดจนมีการประเมินความผูกพันของพนักงาน ( Employee 
Engagement Survey) ทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้แสดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะกบัองค์กร
เพือ่ใหอ้งคก์รเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงต่อไป 

8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มเีลขานุการบรษิัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ด้แกไ้ขเพิม่เตมิ) และด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่14 มกราคม 2562 ได้
แต่งตัง้ หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล ใหท้ าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั แทนนายพรีเดช พฒันจนัทร ์โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่
15 มกราคม 2562  ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั แสดงอยู่ภายใต้หวัขอ้ “การก ากบัดูแล
กจิการ” ทัง้นี้ ประวตัขิอ้มลูของเลขานุการบรษิทัปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและ
จรรยาบรรณทางธุรกจิ ตลอดจนมนีโยบายในการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
กอ่ใหเ้กดิการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้โดยไม่เกีย่วขอ้งกบัการ
คอรร์ปัชัน่ และด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ดังนัน้คณะกรรมการ
บรษิัทและผูบ้รหิารจงึมบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการก าหนดและก ากบัดูแลการบรหิารงานให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณทางธุรกจิ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสรา้งคุณคา่ใหก้บัองคก์รและสรา้งการเตบิโตทาง
ธุรกจิอยา่งยัง่ยนื โดยสรปุสาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ดงันี้ 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดทิศทางการ

ด าเนินการของบรษิัทผ่านคณะกรรมการบรษิัท ที่ผู้ถือหุ้นคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่หรอืตัดสินใจเรื่องที่มี

ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิัท การประชุมผู้ถอืหุ้นจึงเป็นเวทสี าคญัส าหรบัผูถ้ือหุ้นในการแสดงความ

คดิเหน็ ซกัถาม และลงมตติดัสนิใจด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้จงึมสีทิธโิดยชอบทีจ่ะเขา้ร่วม

ประชมุ มเีวลาเพยีงพอส าหรบัการพจิารณา และรบัทราบผลการลงมต ิโดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 

(1) บรษิัทต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ

บรษิทั เชน่ ผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้บัขอ้มลู ข ัน้ตอน ระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้และขอ้มลูประกอบการพจิารณา

อย่างครบถ้วนเพยีงพอ ผูถ้อืหุน้ต้องมรีะยะเวลาพอสมควรในการพจิารณาก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้โดยได้รบั

ล่วงหน้ากอ่นการประชมุไมน้่อยกว่า 7 วนั บรษิทัตอ้งมชี่องทางทีห่ลากหลาย เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด

เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการประชมุผูถ้อืหุน้ สถานทีจ่ดัการประชุม

ควรมขีนาดเพยีงพอและสามารถรองรบัจ านวนผูถ้อืหุน้ ตัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงที่ไม่ไกล

เกนิไปจนเป็นอปุสรรคต่อการเดนิทาง มสีิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูพ้กิาร มกีารรกัษาความปลอดภยัและพรอ้ม

รบัมอืกบัเหตุฉุกเฉิน 

(3) บรษิทัตอ้งไมก่ระท าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธใินการเขา้รว่มประชมุของผูถ้อืหุน้  

ผูถ้อืหุน้ทุกคนยอ่มมสีทิธเิขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม มสีทิธซิกัถามขอ้สงสยั เสนอความ

คดิเหน็ต่อทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีเ่สนอ และออกเสยีงลงมตใินวาระการประชมุ 
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(4) ประธานทีป่ระชุมควรจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ได้มโีอกาสในการ

แสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นส่ง

ค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจ้งให้ผู้ถอืหุ้น

ทราบพรอ้มกบัการน าส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ และจะเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าว

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

(5) ผูถ้ือหุ้นย่อมมสีทิธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมสีทิธิ

ไดร้บัเอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉันทะทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและยื่นหนังสอืมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการในทีป่ระชมุแลว้ยอ่มมสีทิธเิขา้รว่มประชมุและลงมตเิชน่เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทกุประการ หรอืผูถ้อื

หุน้อาจมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมตแิทนกไ็ด ้ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิด้รบัประวตัิ

และขอ้มลูการท างานของกรรมการอสิระแต่ละทา่นอยา่งครบถว้น เหมาะสมในการพจิารณา 

(6) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรบัแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้อง

เลอืกใชว้ธิกีารและอุปกรณ์ออกเสยีงทีโ่ปร่งใส สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงผลการลงมติ

ไดร้วดเรว็ และผูถ้อืหุน้มสีทิธทิราบผลการลงมตอิยา่งทนัทว่งท ี

(7) กรรมการบรษิัท ทุกคน รวมทัง้คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบรษิัท ต้องเข้าร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ หากไม่ตดิภารกจิส าคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้

ผูบ้รหิารระดบัสงู ทกุคนควรเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบขอ้ซกัถามเชน่กนั 

(8) เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวสิามญั

ผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิัท ตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั รบัทราบดว้ย 

9.1.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บรษิทัจะปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั โดยไมค่ านึงถงึเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความ

เชือ่ ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความพกิาร และแมผู้ถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยเหตุไมส่ะดวก

ประการใด ผูถ้อืหุน้ยอ่มมสีทิธมิอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุแทนได ้โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเทา่เทยีม

กัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิร ับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาต ิ 
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(2) ก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ โดย 1 หุน้มสีทิธิ

เทา่กบั 1 เสยีง 

คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งน้อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิ  หรอื
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ โดยการขอเพิม่วาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบรษิัท ซึ่งหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์มีความพร้อมในการให้ความ
ชว่ยเหลอื การใหค้ าแนะน าและการรบัขอ้เสนอแนะ โดยมชีอ่งทางการตดิต่อ ดงันี้ 

ทางจดหมาย : หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์:  +662 710 3528   

โทรสาร :  +662 379 4259 

อเีมล:์   ir@bgrimmpower.com 

เวบ็ไซต ์:  www.bgrimmpower.com 
 

9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

การด าเนินธุรกจิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ยอ่มเกีย่วขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนักงาน เจา้หนี้ ลูกคา้ คูค่า้ คู่แขง่ ไปจนถงึชุมชน ประเทศชาต ิและสงัคมโลก บรษิทัจงึตระหนักถงึ

ความส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัยงัไดค้ านึงถงึสทิธิ

ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายเพือ่ประโยชน์รว่มกนัอยา่งยัง่ยนืตามแนวทางดงัต่อไปนี้  
 

(1) บรษิัทและบรษิัทย่อย แบ่งผู้มสี่วนได้เสยีออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บรษิัทที่

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยถอืหุน้ บุคลากรของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ชมุชนและสงัคมในภาพรวม ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดั

ให้มชี่องทางในการสื่อสารกบัผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มอย่างพอเพยีง โดยผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีสามารถแสดง

ความเหน็ผา่นชอ่งทางการสือ่สารกบับรษิทั ไดด้งันี้  

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

10240  

โทรศพัท ์: +662 710 3400  

โทรสาร :  +662 379 4245  

เวบ็ไซต:์   www.bgrimmpower.com  

mailto:ir@bgrimmpower.com
http://www.bgrimmpower.com/
http://www.bgrimmpower.com/
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(2) บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนัธะสญัญาต่อลูกคา้ในการพฒันาสนิคา้ และบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง และก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระท าการใดอนัเป็นการเอาเปรยีบลูกคา้

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองลกูคา้ และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ ในการปฏบิตัติ่อคู่คา้ของบรษิทัและ

บรษิัทย่อยต้องด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม  และต้องไม่เอาเปรยีบคู่ค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบรษิัทและ

บรษิทัยอ่ย เป็นทีต่ัง้ 

(3) บรษิทัและบรษิทัยอ่ยใหค้วามส าคญักบับุคลากรซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีณุคา่ขององคก์ร 

โดยค านึงถงึสวสัดภิาพของบุคลากรและไมเ่อาเปรยีบในการท าสญัญาจา้ง ก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารที่

เหมาะสมกบัศกัยภาพเพือ่กระตุน้ใหบุ้คลากรมแีรงจงูใจในการท างาน เคารพต่อสทิธมินุษยชนในการปฏบิตัติ่อ

บุคลากรดว้ยความเสมอภาคโดยไมค่ านึงถงึความเหมอืนหรอืความแตกต่างดา้นเชือ้ชาต ิ ศาสนา เพศ อาย ุ

การศกึษา สถานภาพ และเคารพในสทิธเิสรภีาพของบุคคล ตลอดจนมนีโยบายในการพฒันาทกัษะความรู้

ความสามารถเพือ่เพิม่ศกัยภาพและโอกาสในการเตบิโตในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน รวมถงึมกีารก าหนด

มาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้สีิง่แวดลอ้มในการท างานทีด่ ี และดแูลเอาใจใสพ่นกังานอยา่ง

ทัว่ถงึ นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังานเพือ่การดแูลพนกังานในระยะยาว 

(4) บรษิัทมหีน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากบัดูแลด้านความรบัผดิชอบด้านต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

เพื่อใหก้ารชว่ยเหลอื สนับสนุน และสรา้งประโยชน์แกชุ่มชนและสงัคมในภาพรวม โดยบรษิทัมแีผนการในการ

รกัษาสิง่แวดล้อม และความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิจากธุรกจิของ

บรษิทั มแีผนชดเชยทีด่ ีหากมอีบุตัเิหตุ และมกีารวางแผนแกไ้ขอยา่งยัง่ยนื  

(5) บรษิทัมแีนวทางการด าเนินงานทีช่ดัเจนกรณีมผีูแ้จง้เบาะแสเกีย่วกบัการกระท าผดิกฎหมาย 

ความถูกตอ้งของการรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในบกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ ทัง้นี้บรษิทัมี

การก าหนดมาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสไวแ้ลว้  

การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานเกีย่วกบัต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดยบรษิัทได้เขา้
ร่วมประกาศเจตนารมย์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ทัง้นี้
คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ และนโยบายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึจดัใหม้กีาร
ประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งเกีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่เป็นแนวทางในการก ากบั
ดูแล ป้องกนัและตดิตามการด าเนินงาน รวมถงึมกีารสื่อสารใหพ้นักงานและผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและปฏบิตัิ
ตามนโยบายดงักล่าว โดยในปี 2561 บรษิทัไดผ้า่นการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทจุรติแลว้  
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การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการร้องทุกข์ รวมถึง
มาตรการในการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหพ้นักงานและผูม้ ี
ส่วนได้เสยีมสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง การปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ ตลอดจนใหม้กีารแจง้รายงานและขอ้รอ้งเรยีนในกรณีทีเ่กดิการ
กระท าผดิ หรอืการสอ่ใหเ้กดิการกระท าผดิ หรอืการประพฤตมิชิอบ ทัง้นี้บรษิทัไดก้ าหนดใหม้มีาตรการในการ
ด าเนินการกรณีทีม่กีารแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืการรอ้งเรยีน มาตรการปกป้องและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
และผูถู้กรอ้งเรยีน การจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั การสอบสวนการพจิารณาลงโทษและการด าเนินการ
ทางกฎหมาย และการรายงานคอ่คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ในรอบปี 2561 บรษิทัไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบรษิทั 

หน่วยงานรบัเร่ืองร้องเรียน 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 

อเีมล ์ Whistle-blowing@bgrimmpower.com 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ และแสดงใหเ้หน็ถงึสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 

รวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีใชป้ระกอบการตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชี้

วดัความโปร่งใสในการด าเนินงานซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนถึงความซื่อสตัย์

สจุรติในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผย

ขอ้มลูและพยายามเพิม่ชอ่งทางในการสือ่สารใหข้อ้มลู 

(1) คณะกรรมการบรษิทั ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ และที่

ไมใ่ชท่างการเงนิอยา่งเพยีงพอ เชือ่ถอืได ้และทนัเวลา เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดร้บัสารสนเทศอยา่ง

เทา่เทยีมกนัตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทั

ไดจ้ดัท าและปรบัปรงุขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ ใหม้คีวามครบถว้น อย่างสม ่าเสมอ รวดเรว็ และทนัสถานการณ์เพื่อให้

แน่ใจว่า ผู้ถอืหุน้สามารถหาขอ้มูลประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิและตดิต่อกบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบการให้

ขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

(2) บรษิัทมหีน่วยงานสื่อสารองค์กรและหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) ท า

หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสาร การด าเนินงาน และผลงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมปีระสทิธภิาพ

และสม ่าเสมอ ใหข้อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิทีถู่กต้อง รวมทัง้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ท าหน้าทีป่ระสานในการ

mailto:Whistle-blowing@bgrimmpower.com
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ตดิต่อสื่อสาร เปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบนัและรายย่อย นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และ

หน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนท าหน้าที่ในการก ากับดูแลข้อมูลส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัย์ของบรษิัท รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน เพื่อให้ผูม้สี่วนได้เสยีมโีอกาสเขา้ถึง

ขอ้มลูไดอ้ยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม  

ในรอบปี 2561 ผูบ้รหิารไดม้โีอกาสพบกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุสถาบนัและรายย่อย นักวเิคราะห ์และผูท้ี่

สนใจ ผ่านกจิกรรมต่างๆ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทั และช่วยสรา้งความสมัพนัธ์อนัด ีรวมทัง้

สง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็อย่างต่อเนื่อง อาทเิช่น Roadshow ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ, 

บรษิัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunty Day), การประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงนิและการพบปะกบันัก

ลงทนุรายยอ่ย โดยสรปุดงันี้  

การพบปะนักลงทุน 
จดัพบปะนกัลงทุนในต่างประเทศ  9 ครัง้ 
จดัพบปะนกัลงทุนในประเทศ 12 ครัง้ 
SET Opportunity Day 4 ครัง้ 
จดัประชมุนกัวเิคราะหท์างการเงนิ (Analyst Meeting) 4 ครัง้ 
การเขา้พบประชุมทีบ่รษิทั (Company Visit) 16 ครัง้ 
การประชุมทางโทรศพัท ์ 4 ครัง้ 
จดั Site Visit  2 ครัง้ 
อบรมความรูเ้บือ้งตน้ แก่นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ 2 ครัง้ 

 

ทัง้นี้นกัลงทนุหรอืผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มลูขา่วสารต่างๆ มายงัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์
ของบรษิทัผา่นชอ่งดงันี้ 

ทางจดหมาย : หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่5 ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์:  02 710 3528   

โทรสาร :  02 379 4259 

อเีมล:์   ir@bgrimmpower.com 

เวบ็ไซต ์:  www.bgrimmpower.com 
 

นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการสมคัรรบัขอ้มลูขา่วสารทางอเีมล ์ซึง่ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง

บรษิทั ในหวัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการสือ่สารอกีดว้ย 

mailto:ir@bgrimmpower.com
http://www.bgrimmpower.com/


 

สว่นที ่2 - 9 หน้า 7 

 
 

(3) คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารท างบดุล บญัชกี าไรขาดทนุ และรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุ้นในการประชุมสามญั

ประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(4) ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิฐานะ และแนวโน้มของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย โดยสรุปทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย รายงานอธบิายถงึความรบัผดิชอบของตนในการจดัท ารายงาน

ทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานทางการบรหิารทีจ่ าเป็นเพื่อการวเิคราะหใ์น

รปูแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงนิและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการและ/หรอืกรรมการชุดย่อย โดยเปรยีบเทยีบกบัจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการและ /หรอื

คณะกรรมการชดุยอ่ยในแต่ละปี 

(5) บรษิทัเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสูงที่สะท้อนถึง

ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทน 

9.1.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ

ประโยชน์แกบ่รษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามทุม่เท และใหเ้วลาอยา่งเตม็ทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้เพือ่ก ากบัดแูลแนวทางด าเนินงานของบรษิทั แต่งตัง้ฝ่ายบรหิารเพื่อ

รบัผดิชอบการด าเนินธุรกจิ แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรบัผดิชอบชุดย่อยที่ได้รบัมอบหมาย รวมทัง้

แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั รบัผดิชอบการด าเนินการประชุมและการปฏบิตัติามกฎหมาย ทัง้นี้ไดแ้บ่งแยกบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 

(1)   องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน มวีาระการ

ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยตอ้งมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้กรรมการตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย

ก าหนด ตลอดจนมคีวามหลากหลายทัง้ด้านความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั 

(2)  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการตอ้งวนิิจฉยั แสดงความคดิเหน็ และออกเสยีงในกจิการทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจหน้าที่

ตดัสนิใจ หากการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหน้าทีก่ารงานหรอืครอบครวั

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนัน้ ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรอืเพื่อ
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ประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบรษิัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทั ดงันัน้กรรมการบรษิทัทีข่าดความเป็นอสิระไมค่วรท าหน้าทีต่ดัสนิใจ 

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทภายใต้การน าของประธานกรรมการบรษิัท มีภาวะผู้น า  และ

สามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้รหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรษิทัจงึแบ่งแยกบทบาท

หน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

2.2 กรรมการอสิระสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทางการเงนิ และธุรกจิอย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถแสดง

ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ รกัษาประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และเขา้ประชุมโดยสม ่าเสมอ และมกีารประชุม

ร่วมกนัของกรรมการอสิระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้รายงานรบัรองความเป็นอสิระของตนเมื่อไดร้บัการ

แต่งตัง้ และเป็นประจ าทกุปี เพือ่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิทั 

2.3 กรรมการอิสระเป็นผู้มีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกีย่วกบัคุณสมบตั ิ

และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการอสิระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่า

เทยีมกนั และดูแลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

บรษิทัอื่นซึง่มผีูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่กลุ่มเดยีวกนั นอกจากนี้ยงัต้องสามารถใหค้วามคดิเห็นในการประชุม

ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

(3)   บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทั 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อยา่งเครง่ครดั ตามหลกัการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ีและขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ไดร้ายงานบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการแลว้  

(4)   บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
   

 ประธานกรรมการ มีหน้าที่ก ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สาระส าคญัดงันี้ 
 4.1  เป็นประธานทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
 4.2 ก ากับ ดูแล ติดตามการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้
 4.3 ก าหนดระเบยีบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 4.6 ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมผูถ้อืหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบยีบวาระที่
ก าหนดไว ้
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(5) การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อให้มีการพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษิทั จงึใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกจิการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง โดยได้รายงานบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อ

โครงสรา้งการจดัการแลว้ 

(6) การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการได้รบัเอกสารข้อมลู 

 ในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการบรษิัทเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัเตรยีมเอกสาร 

สถานที ่และประสานงานในการประชมุ โดยกรรมการแต่ละทา่นไดร้บัทราบวนัประชมุ ระเบยีบวาระการประชุม 

และขอ้มลูการประชมุเพือ่น าไปศกึษาล่วงหน้าอยา่งเพยีงพอ 

6.1 คณะกรรมการบรษิัท ได้อุทศิเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกบัการด าเนินงานของบรษิัท

อยา่งเตม็ทีแ่ละพรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มประชมุอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ หรอืตามความจ าเป็น โดยมี

เลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน เตรยีมความพรอ้ม เตรยีมเอกสารทีใ่ชใ้นการประชุม และเชญิประชุม โดย

ในการประชมุทกุครัง้มกีรรมการเขา้รว่มประชมุอยา่งน้อยกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดครบองคป์ระชมุ 

6.2 กรณีกรรมการขาดการประชมุเพราะมคีวามจ าเป็นไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้ใหแ้จง้ลาต่อ

ประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.3 ประธานกรรมการบริษัท  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม  โดยการ

ปรกึษาหารอืกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้พจิารณาค าขอของกรรมการทีจ่ะ

บรรจุเรือ่งอืน่ทีส่ าคญัเป็นวาระการพจิารณาในการประชมุครัง้ต่อไป 

6.4 ประธานกรรมการบรษิัท ได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บรหิารในการน าเสนอขอ้มูล 

และเพยีงพอส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่ าคญั 

6.5 ประธานกรรมการบรษิทั มมีาตรการทีช่ดัเจนเพือ่ใหก้รรมการไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งล่วงหน้า

โดยมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัแต่ละครัง้ไมน้่อยกว่า 7 วนั เวน้แต่เป็นการเรยีกประชมุเรง่ด่วน 

6.6 คณะกรรมการบรษิัทสามารถขอเอกสาร ขอ้มูล ค าปรกึษา และบรกิารต่างๆ เกี่ยวกบัการ

ด าเนินงานของบรษิทัจากผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานเพื่อประกอบการประชุม

แต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นที่เป็นอสิระจากที่ปรกึษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ าเป็น โดยบรษิัทเป็น

ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

6.7 กรรมการบรษิทัทีอ่าจจะมคีวามเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในวาระการประชมุใดจะตอ้งงด

ออกเสยีง งดใหค้วามเหน็ในวาระนัน้ หรอืออกจากหอ้งประชมุ 
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6.8 การจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทั มคีวามชดัเจนทัง้ผลการประชมุ และความเหน็

ของคณะกรรมการบรษิทั 

 (7) เลขานุการบริษทั 

เลขานุการบรษิัท เป็นผูท้ าหน้าทีดู่แลใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นไป

อยา่งราบรืน่และโปรง่ใส เป็นไปตามระเบยีบและกฎหมาย 

7.1 คณะกรรมการบรษิทั มกีารแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์เพื่อท าหน้าทีจ่ดัเกบ็ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัและรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เอกสารรายงานการประชุมรายงานประจ าปี และจดัเกบ็รายงานการมี

สว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้การอืน่ที ่ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เมื่อมกีารแต่งตัง้เลขานุการบรษิัทให้ประธานกรรมการแจ้ง

รายชือ่ไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 14 วนั 

7.2 เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการประสานงานเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและ

การประชมุผูถ้อืหุน้ และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบักฎหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัควรรบัทราบ รวมทัง้จดัอบรมและ

ใหข้อ้มลูแกก่รรมการ 

(8) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นผูก้ าหนดค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรษิทัเป็น

ผูก้ าหนดคา่ตอบแทนใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 

8.1 ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดย

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูน้ าเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาโดยก าหนดเป็นวาระการ

ประชมุในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

8.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ด าเนินการรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่อง

คา่ตอบแทนกรรมการ หลกัการและเหตุผล ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(9) แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บรษิทัมแีผนการคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารทีส่ าคญัในทุกระดบัอย่าง

เหมาะสม การสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาทีม่ี

การพจิารณาบุคคลทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั 
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(10) การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ  ชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยวธิกีารประเมนิ
ตนเองทัง้แบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละคณะจะไดร้่วมกนัพจิารณาผล
การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการพฒันาปรบัปรงุเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิประสทิธภิาพ ใหค้ณะกรรมการ
รว่มกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ทัง้นี้แบบประเมนิครอบคลุมถงึการประเมนิประสทิธภิาพของ
โครงสรา้งและคุณสมบัติของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบ การ
ประชมุคณะกรรมการ การท าหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการ 
และเรื่องอื่นๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม 
มากกว่ารอ้ยละ 75 = ดมีาก มากกว่ารอ้ยละ 65 = ด ีมากกว่ารอ้ยละ 50 = พอใช ้ต ่ากว่า/เท่ากบัรอ้ยละ 50 = 
ควรปรบัปรุง ทัง้นี้ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิผลการปฏบิตังิานขอคณะกรรมการโดยมรีะดบั
คะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑด์เียีย่ม  

(11)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 เมื่อมกีรรมการใหม่เขา้รบัต าแหน่งใหม่ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศเพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบ 
ภาพรวมของธุรกจิ โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ โครงสรา้งองค์กร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั แนวทางการปฏบิตัสิ าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบับรษิัท นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและ
จรยิธรรมทางธุรกจิ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เป็น
ตน้ ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบักรรมการเขา้ใหม ่ 

(12)  การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั ซึ่งรวมถงึกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และ
เลขานุการบรษิทั เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บรษิทัจดัใหม้กีจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งและพฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นธุรกจิพลงังาน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการจดัใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(13) การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
บรษิัทได้ก าหนดให้กรรมการ กรรมการบรหิาร และผู้บรหิาร รายงานการมสี่วนได้เสยีของตนและ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อเริม่ด ารงต าแหน่ง หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลต่างๆ และทบทวนขอ้มูลต่างๆ เป็น
ประจ าทกุปี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรายงานสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

(14) การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน  

คณะกรรมการตระหนกัถงึความส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทั โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทัอยา่งรอบคอบ เพือ่ให้
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มัน่ใจว่ากรรมการใหเ้วลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิัทได้อย่างเพยีงพอ จงึมนีโยบายก าหนดจ านวนบรษิทัที่
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถไปด ารงตาแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นใหส้อดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิีด่ ี
โดยกรรมการแต่ละคนควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 5 แหง่  

9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบรษิัทนัน้ถูกก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

บรษิทั ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

องคป์ระกอบ 

(1)  ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการบรษิทัโดยผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั
หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2)  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไมเ่กนิ 12 คน และกรรมการ
ไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

(3)  คณะกรรมการบรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า 3 คน 

คณุสมบตัขิองกรรมการ 

 (1)  กรรมการทกุคนตอ้งมคีณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบรษิทั 

(2)  ตอ้งส าเรจ็การศกึษาอย่างน้อยชัน้ปรญิญาตรใีนสาขาใดกไ็ด้ หรอืเป็นบุคคลทีม่คีวามรู้ และ
ประสบการณ์ในดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั 

(3)  เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษิทั และสามารถอทุศิเวลาไดอ้ยา่งเพยีงพอ ตลอดจนใชค้วามรู้
ความสามารถทีม่ปีฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

 (4)  เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติและมจีรยิธรรมสงูในการด าเนินธุรกจิ  

(5) คณะกรรมการบรษิทัไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติ
บุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรอื
ประโยชน์ของบุคคลอืน่ 
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9.2.2 กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั จะรว่มกนัพจิารณาคณุสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ

โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศขอ้บงัคับ และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้

คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒปิระสบการณ์การท างานและความ

เหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกนัจากนัน้จะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของ

บรษิทัต่อไป บรษิทัมนีโยบายการแต่งตัง้กรรมการอสิระอยา่งน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดและ

ตอ้งมจี านวนไมน้่อยกว่าสามทา่น ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระดงันี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ให้นับรวมการถือหุน้ของผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงานลูกจ้างพนักงานทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืน

ประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

กอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ

ทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท 

หรอืบรษิทัยอ่ย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยหรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั 

บรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลักประกนัหนี้สิน รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชาระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ย
ละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัท หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ 
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การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกดิขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรอืหุ้นส่วนของส านัก

งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษิทั สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ื่นค า

ขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคมุหรอื

หุน้ส่วนของ ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี

กอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบรษิัท 

หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงานลูกจ้าง

พนักงานทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั

ยอ่ย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ

บรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องค์ประกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั นัน้ถูกก าหนดไว้ในกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

องคป์ระกอบ 



 

สว่นที ่2 - 9 หน้า 15 

 
 

(1)  ให้คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกว่า 2 คน แต่ไมเ่กนิ 4 คน ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ  

(2)  กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ งอย่างน้อยคนหนึ่ งต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ  
มปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ ซึง่สามารถสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ 

(3) ใหห้วัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 

(2)  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม 

(3)  มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

9.2.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั นัน้ถกูก าหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยเลือกจาก
กรรมการบรษิทั ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร  

(2) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนอยา่งน้อย 3 คน 

(3) ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัท นัน้ถูก

ก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดย
เลอืกจากกรรมการบรษิัท ซึ่งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยต้องมี
กรรมการอสิระรว่มเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนอยา่งน้อย 1 คน  
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(2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ

บรษิทั 
 

9.2.6 คณะกรรมการจดัการ 

 องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะจดัการของบรษิทั นัน้ถกูก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

จดัการ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

องคป์ระกอบ  

(1)  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ ภายใตค้ าแนะน าของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยเลอืกจากกรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนดในกฎบตัรฉบบันี้ 

 (2)  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประธานใน 
ทีป่ระชมุของคณะกรรมการจดัการทกุคราว 

คณุสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการจดัการ 

 (1)  มีคุณ สมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2)  เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษิทั และสามารถอทุศิเวลาไดอ้ยา่งเพยีงพอ ตลอดจนใชค้วามรู้
ความสามารถทีม่ปีฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

(3)  เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติและมจีรยิธรรมสงูในการด าเนินธุรกจิ 

(4)  ไม่ประกอบกจิการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรอืเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่่าจะท าเพือ่ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอืน่ 

9.2.7 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั นัน้ถกูก าหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

(1) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการ  และกรรมการผูจ้ดัการ
ของโรงไฟฟ้า 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ งเป็นประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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(3) ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9.3 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) และไมม่กีารประกอบธุรกจิอยา่ง
มนีัยส าคญัเป็นของตนเอง บรษิัทจงึมกีลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมที่
ประกอบธุรกจิหลกัผา่นนโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม และใหก้รรมการ
ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยบรษิทัลงนามในหนังสอืรบัรองว่าจะปฏบิตัติามนโยบาย
การก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. 

บรษิทัก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและบรหิารกจิการบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้รษิทัสามารถก ากบัดูแลและ

บรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีาร

ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบรษิัทเอง และเป็นไปตาม

นโยบายของบรษิทั  รวมถงึกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัใน

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักล่าว 

ในกรณีทีน่โยบายนี้ได้ก าหนดให้การท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ซึ่งมนีัยส าคญัหรอืมผีลต่อ

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการของบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี)  ใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการจดั

ให้มกีารประชุมคณะกรรมการของบรษิัท และ/หรอื การประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัท เพื่อพจิารณาอนุมตัิเรื่อง

ดงักล่าวกอ่นทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม จะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของตนเองเพือ่พจิารณา

อนุมตัิก่อนการท ารายการหรอืด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี้ให้บรษิัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายบรษิทั

มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ 

ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยโดยอนุโลม (เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้) อยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

 ในการนี้ “บรษิัทย่อย” และ ”บรษิัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรอื บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่

ประกอบธุรกจิหลกั และมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ . 28/2551 

เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) ประกอบกบั
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามใน

ประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

9.4 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย มนีโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ซึง่เป็นนโยบายทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย ต้องสนับสนุนและปฏบิตัติามจรรยาบรรณซึ่งทุกคนตอ้งลงลายมอืชื่อ

เพื่อรบัทราบจรรยาบรรณดงักล่าว และใหค้ ามัน่ว่าจะใชเ้ป็นหลกัและแนวทางในการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดั 

นอกจากนี้ ยงัไดก้ าหนดบทลงโทษทางวนิยัส าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนไวด้ว้ย  

บรษิทัและบรษิทัย่อย มนีโยบายในการป้องกนัและควบคุมดูแล กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย ในการน าขอ้มลูภายในซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

ดงันี้  

(1) บรษิทัจะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารใน

สายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า (ตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกบัหน้าที่ในการจัดท า และรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยข์องบรษิทั ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ(“พระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์”) รวมทัง้การรายงานการ

ได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ 

(2) ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสาย

งานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าของบรษิทั จดัท าและเปิดเผยรายงานการถอื

ครองหลกัทรพัย์ของตนทีถ่อือยู่ในบรษิทั  และของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามมาตรา 59 ครัง้

แรกทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยส่งผา่นมายงัเลขานุการ

บรษิทั เพื่อน าสง่ส านกังาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด และก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัสรุปรายงาน

การถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ

เป็นประจ าทกุ 6 เดอืน 

(3) ก าหนดหา้มมใิหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสาย

งานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตัิงานที่เกี่ยวขอ้งทีไ่ด้รบัทราบ

ขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยซ์ื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย 

หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้ม)ี ของบรษิทั ไม่ว่าทัง้

ทางตรงหรอืทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการ
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ด าเนินงานของบรษิทั จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนแลว้ โดยบรษิทัจะแจง้ใหก้รรมการ และ

ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอื

เทียบเท่างดการท ารายการขา้งต้นอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอกีอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะ

แลว้ จงึจะสามารถท ารายการขา้งตน้ได ้ 

(4) ก าหนดหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ใชข้อ้มลูภายใน

ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ่งยงั

มไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ตนไดล้่วงรูม้าในต าแหน่งหรอืฐานะเชน่นัน้ มาใชเ้พื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอ

ขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอืน่ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรอืเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ืน่ (ถา้ม)ี ของบรษิทั ไมว่่า

ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืน าขอ้เทจ็จรงิ

เชน่นัน้ออกเปิดเผยเพือ่ใหผู้อ้ ืน่กระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม  

(5) ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบรษิัท  และบรษิัทย่อย หรอือดีต

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทีล่าออกแล้ว เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรอืความลบั ตลอดจนขอ้มูลความลบั

ของคู่คา้ ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะ

ไมท่ าใหเ้กดิผลเสยีหายแกบ่รษิทั บรษิทัยอ่ย หรอืคูค่า้กต็าม  

(6) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อยจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายใน และจะ

ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที่ หรอืน าขอ้มูลภายใน หรอืสารสนเทศทีม่สีาระส าคญัซึ่งได้รบัรู ้หรอืรบัทราบในระหว่าง

ปฏบิตังิาน ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอก

เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่าจะได้รบัผลประโยชน์

ตอบแทนหรอืไม ่

(7) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิัทและบรษิัทย่อย หรอือดตีกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายใน  ห้ามมใิห้กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย น าความลบัและ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

ไปใชป้ระโยชน์แกบ่รษิทัอืน่ 

(8) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มหีน้าทีป่ฏบิตัติามแนวทางการ

ใช้ขอ้มูลภายในของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมถงึกฎเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9.5 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 

2560 ซึ่งได้มกีารทบทวนการน าแนวปฏบิตัไิปปรบัใชต้ามบรบิทของธุรกจิ ทัง้นี้ยงัมแีนวปฏบิตับิางประการที่

พจิารณาแล้วเห็นว่า ยงัไม่สอดคล้องกบับรบิทของบรษิัทจงึยงัมไิด้มกีารน าแนวปฏบิตัดิงักล่าวไปปรบัใชใ้น

ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบรษิัทได้มกีารพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการก ากบัดูแลกิจการใน

ประเดน็ดงักล่าวต่อไป 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ส าหรบังวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่         

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชสี าหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิ 

(Audit Fee) เป็นเงนิจ านวนรวม 16.89 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จ านวน 4.04 ลา้นบาท 

และค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ านวน 12.85 ล้านบาท และค่าตอบแทนส าหรบังานบรกิารอื่นๆ (Non-Audit 

Fee) จ านวน 2.03 ลา้นบาท  

ทัง้นี้บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบัญชแีละส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัขา้งตน้ไม่

เป็นบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัและบรษิทัย่อยตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี

บญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพี

บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ในปี 2561 
(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หมายเหตุ 

กรรมการ 

นายฮาราลด์ ลงิค์ 633,399,700 - 

นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ 28,350,000 - 

นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ 6,762,150 - 

นายสุรชยั สายบวั 212,150 - 

นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 121,200 - 

นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 424,200 - 

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 321,200 - 

นางอญัชลยี ์ชวนิชย ์ 121,200 - 
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ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หมายเหตุ 

นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข - - 

ผูบ้ริหารระดบัสูง (ตามค านิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551) 

นายโชต ิชสูุวรรณ 90,950 - 

นายสุรศกัดิ ์โตวนิชย ์ 90,950 - 

นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ 90,950 - 

นายนพเดช กรรณสตู 90,950 - 

นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั 192,200 - 

นางสาวพรทพิย ์ตัง้พงศบ์ณัฑติ 269,800 - 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ด้วยวสิยัทศัน์ของบรษิทั คอื “สรา้งพลงัใหก้บัสงัโคมโลกด้วยความโอบออ้มอารี” (Empowering the 
World Compassionately) ดงันัน้บรษิทัจงึยดึมัน่ต่อการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อให้
การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิ อนัจะท าใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมมีาตรฐานของระบบการบรหิารจดัการอย่างมอือาชพี
ในระดบัสากล รวมถงึมคีวามมุ่งมัน่ต่อการด าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 
และผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่กอ่ใหเ้กดิการสรา้งคุณคา่ร่วมกนัของทุกภาคสว่นควบคู่ไปกบัการเจรญิเตบิโตของธุรกจิ
อยา่งยัง่ยนื 

บรษิัทได้มกีารจดัท ารายงานความยัง่ยนื (Sustainability Report ; SD Report) ประจ าปี 2561 แยก
เล่มจากรายงานประจ าปี เพือ่เปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้นี้บรษิทัได้มกีารประเมนิประเดน็ทีม่สีาระส าคญัต่อความ
ยัง่ยนื และไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยนืใหส้อดคลอ้งตามแนวทางหลกัการมาตรฐานสากล (Global Reporting 
Initiative : GRI ฉบบั Standard) ตลอดจนไดม้กีารน าเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาตมิา
เชือ่มโยงกบัการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืของบรษิทัดว้ย 

บรษิทัไดจ้ดัสง่รายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2561 ไปพรอ้มกบัรายงานประจ าปีใหก้บัผูถ้อืหุน้  และได้
เปิดเผยรายงานความยัง่ยนืผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.bgrimmpower.com 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) ใหค้วามส าคญัต่อ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มกิจการให้เป็นไปตาม
ม าต ร ฐ าน ส าก ล  โด ย อ้ า ง อิ ง จ า ก  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) Framework นอกจากนี้เพื่อใหพ้นักงานตระหนักถงึความส าคญัของการควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่ง และเป็นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูม้สี่วนได้สว่นเสยีว่า กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัวางระบบ
การควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกกจิกรรมอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และด าเนินธุรกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยบรษิทัไดพ้จิารณาประกอบหลกัการควบคมุภายใน 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี้ 

11.1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

บรษิัทมกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค์ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน 
ภายใต้การด าเนินธุรกจิด้วยความโอบออ้มอาร ีบรษิัทมสีภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ ีเหมาะสม 
และเพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้มกีารด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ
ธุรกจิ สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ทีีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งก าหนดบทบาท หน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทรวมถึงการทบทวนโครงสรา้งองค์กรให้เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และรองรบัการเติบโตของธุรกจิ นอกจากนี้ มกีารทบทวนและ
แก้ไขเพิม่เติมนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  บรษิทัมกีาร
ก าหนดนโยบายการท างาน คูม่อืพนักงาน การจดัโครงสรา้งองคก์รและคณะท างานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วย
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเน้นย ้าใหพ้นักงานเขา้ใจประเดน็เรื่องความเสีย่งของ
การทุจรติ (Fraud Risk) และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยจดัใหม้มีาตรการในการ
แจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณหรอืพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจรติหรอื
ประพฤตมิชิอบของบุคคลในกลุ่มกจิการทัง้จากพนักงานและผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี และรายงานทางการเงนิทีไ่ม่
ถกูตอ้งหรอืระบบการควบคมุภายในทีบ่กพรอ่งเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีชว่ยสอดสอ่งดแูล  

บรษิัทมกีารทบทวนนโยบายที่ส าคญัและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้สอดคล้องกบั
นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัที่บรษิทัก าหนดขึน้ และสื่อสารใหบุ้คลากรทุกระดบัของบรษิทั ยดึถอื
และปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั ทัง้นี้ เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัไดร้บัการพจิารณาและรบัรองการเป็น
สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC - Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) นอกจากนี้  บริษัทได้รบัรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัล
รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี  2561 (Sustainability Report Award 2018) รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล 
Recognition และ รางวลั First Time Sustainability Report ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการส่งเสรมิและยกระดบัการ
พฒันาความยัง่ยนืขององคก์รเกีย่วกบัผลการด าเนินงานใหค้รอบคลุมดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมมาภบิาล 
และขบัเคลื่อนเป้าหมายขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในระดบัสากล 
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11.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บรษิัทให้ความส าคญัในการบรหิารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง      
(RMC-Risk Management Committee) ท าหน้าที่ก าหนดและทบทวนนโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่ง       
การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมความเสีย่งจากการด าเนินงาน รวมถงึการก ากบัดูแลการบรหิาร
จดัการความเสีย่งใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งรายงานผลการก ากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อคณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบรษิทั
ตามล าดบั บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่ง ซึง่รวมถงึความเสีย่งด้านทุจรติคอร์รปัชนั
โดยเฉพาะกบักจิกรรมที่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานภาครฐั รวมถงึปัจจยัต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกจิ การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และยงัมกีารก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง (Key 
Risk Indicators: KRIs) เพื่อช่วยในการตดิตาม รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานและองคก์รใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และจดัท าแผนบรหิารจดัการความเสีย่งรองรบั เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกจิ พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้แีนวทางการจดัการความเสีย่งเพื่อควบคุมความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่
ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนและติดตามการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้ บริษัทได้ให้
ความส าคญักบัการบรหิารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (BCM – Business Continuity Management) โดย
ได้จดัใหม้รีะบบเตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการกบัภาวะวกิฤติ และความเสีย่งจากภยัคุกคามต่างๆ ที่
อาจเกดิขึน้ และใหม้กีารตดิตามทบทวนแผนงานอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถบรหิารความต่อเนื่องทาง
ธุรกจิไดอ้ยา่งสมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพ 

11.3 การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิัทมกีารควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยมกีารวางแผนและการควบคุม อาท ิการใช้
ดชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน (KPI) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรบัผดิชอบ  ขอบเขตอ านาจการอนุมตัซิึ่งรวมถึง 
วงเงนิอ านาจอนุมตัใินแต่ละระดบั (LOA – Line of Authority)  อย่างเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ และสื่อสาร
ใหพ้นักงานของบรษิทัรบัทราบอย่างทัว่ถงึ ก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการทีม่หีรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีของบรษิทัเป็น
ส าคญั มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย /บรษิัทร่วม โดยแต่งตัง้ผู้บรหิารเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัย่อย/บรษิัทร่วม เพื่อมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย รบัทราบขอ้มูลและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน มกีารดูแลป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทไม่ให้สูญหาย หรอืใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม และมกีาร
ถ่วงดุลการตรวจสอบอ านาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้โดยเฉพาะ เช่น หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   เป็นต้น จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในและการ
ประเมนิความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั อกีทัง้ฝ่าย
เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีดู่แลใหก้ารปฏบิตังิานของกลุ่มกจิการและคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และขอ้กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง นอกจากนี้บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย ก าหนดนโยบายดา้นการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึนโยบายดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม และพลงังาน
ของกลุ่มกจิการ 
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11.4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) 

บริษัทได้ด าเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้มีความมัน่คงปลอดภัย 
ครอบคลุมด้าน People Technology Process ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บรษิทัไดท้ าการฝึกซอ้มการรบัมอื Cyber Crime แบบ
เสมอืนจรงิ และไดร้บัการต่ออายุรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในด้านระบบการจดัการความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ พรอ้มทัง้มกีารเพิม่ความสามารถของบุคลากรโดยการเรยีนรู ้Security Awareness ผ่าน
ระบบ Learning Management System (LMS) นอกจากนี้บรษิทัไดเ้พิม่ประสทิธภิาพระบบเครอืขา่ยและเครือ่ง
แม่ข่าย โดยได้ด าเนินการปรบัปรุงและพฒันาระบบ Hyper-Converged Infrastructure เพื่อใหร้ะบบเครอืข่าย
หลกั และ เครอืข่ายส ารองสามารถท างานทดแทนกนัได้ตาม Recovery Point Objective (RPO) ที่ก าหนด 
นอกจากนี้บรษิทัไดด้ าเนินการบรหิารจดัการระบบงานต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
และการบรหิารธุรกจิ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดย
ค านึงถงึ Digital Transformation เป็นส าคญั 

นอกจากนี้บรษิัทมชี่องทางการสื่อสารภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ อาท ิมกีารจดัประชุมรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าประจ าวนั การประชุมกบัผูบ้รหิารทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกสปัดาห ์เพือ่สรุปผลการ
ด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ (ถ้าม)ี เพื่อให้ผู้บรหิารทุกระดบัและทุกฝ่ายมี
ขอ้มูลที่เพยีงพอต่อการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ มกีารใชร้ะบบ  Intranet ในการสื่อสารภายในกลุ่มกจิการ 
ผ่านระบบเครอืข่ายทีม่คีวามมัน่คงและปลอดภยั ซึ่งท าใหพ้นักงานทุกคนได้รบัขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย 
ระเบยีบ / ค าสัง่ และประกาศต่างๆ ของบรษิทัผ่านทาง Intranet อย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมชี่องทางการสื่อสาร
เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลกบับุคคลภายนอกหลายช่องทาง มเีว็บไซต์ www.bgrimmpower.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และ
นักลงทุน สามารถรบัทราบข้อมูลของกลุ่มกิจการได้ตลอดเวลา ซึ่งมกีารควบคุมความปลอดภัยและความ
ถูกต้องโดยระบบทีน่่าเชื่อถอื Web Deface ตลอดเวลา อกีทัง้ จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารใหบุ้คลากรสามารถ
แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

11.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิทัมกีารตดิตามผลการด าเนินงานและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน การเปรยีบเทยีบผลการ
ด าเนินงานกบัแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้วเิคราะห์หาสาเหตุกรณีทีผ่ล
การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  และมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัมกีารวางแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพจิารณา
จากความเสี่ยงที่ส าคญั การเพิม่ขึ้นของจ านวนโครงการ กระบวนการหรอืระบบงาน ค ารอ้งขอจากผู้บรหิาร 
และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ (ถา้ม)ี เพือ่สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในแต่ละกจิกรรม พรอ้มทัง้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน 
โดยสื่อสารใหผู้บ้รหิารรบัทราบ เพื่อน าไปด าเนินการแก้ไขปรบัปรุง ทัง้นี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มกีาร
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบการควบคุมภายในที่วางไว้ต่อคณะกรรมการจดัการและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอตลอดปี 2561 
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ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้มูลทางการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2561 โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบญัช ี
เพื่อก าหนดแนวทาง ระยะเวลา ขอบเขตและวธิกีารตรวจสอบ ซึง่ผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบ
การควบคมุภายในทีม่สีาระส าคญั 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นต่อระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มกจิการว่ามกีารควบคุมภายในที่ดี เพยีงพอ เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ และสอดคล้องกบั
แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ของบรษิทั 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่  8 มิถุนายน  2559 
คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ใหน้ายสุชล วฒันสขุชยั เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้ให ้
EY สนับสนุนในการตรวจสอบภายในดงักล่าว (Co-source) คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาประสบการณ์
ท างานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ  EY คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่าหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน  และ EY มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่
เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว ทัง้นี้ การแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีก่ าหนดไว้ในขอบเขต อ านาจ และหน้าที่
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ซึ่งได้รบัการอนุมตัโิดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2559 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั ฮาม่อน บ.ีกรมิ จ ากดั  
(“ฮาม่อน บ.ีกรมิ”) 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์
กรรมการบรษิทั เป็นกรรมการในฮาม่อน  
บ.ีกรมิ 

• มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี       
โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์กรรมการบรษิทั เป็น
ผูบ้รหิารในฮาม่อน บ.ีกรมิ 

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

รบัเหมาก่อสรา้ง จ าหน่าย 
อะไหล่ อุปกรณ์ ส าหรบั
เครื่องจกัร ของโรงไฟฟ้า 

บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์ 
บลิดิง้ จ ากดั  
(“บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้”) 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    
น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ     
นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ 

• มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี      
โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์กรรมการบรษิทั เป็น
ผูบ้รหิารในบ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ 

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใหเ้ช่าส านกังาน 
ใหบ้รกิารส านกังาน 

บรษิทั บ.ีกรมิ เทรดดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (“บ.ีกรมิ เทรดดิง้”) 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์และ 
นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ เทรดดิง้ 

• มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี      
โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์กรรมการบรษิทั เป็น
ผูบ้รหิารในบ.ีกรมิ เทรดดิง้ 

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

จ าหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์
ไฟฟ้า ปัม๊น ้า และปัม๊
ดบัเพลงิ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า ลงิค ์บลิดิง้ 
จ ากดั (“บ.ีกรมิ อลัม่า บลิดิง้”) 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    
น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ              
นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ อลัม่า บลิดิง้ 

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 
ใหเ้ช่าทีจ่อดรถ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า ลงิค ์บลิดิง้ 
เซอรว์สิเซส จ ากดั  
(“บ.ีกรมิ อลัม่า บลิดิง้ เซอรว์สิเซส”) 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    
น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ              
นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ อลัม่า บลิดิง้ เซอรว์สิเซส 

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 
และใหบ้รกิารเช่าทีด่นิ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (“บ.ีกรมิ อนิเตอร”์) 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์และ
นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ อนิเตอร ์

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

บรษิทั เคเอสบ ีพัม๊ส ์จ ากดั  
(“เคเอสบ ีพัม๊ส”์) 

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์     น าเขา้และจ าหน่ายเครื่อง
สบูน ้า วาลว์ อุปกรณ์และ
อะไหล ่

บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
เซอรว์สิ จ ากดั  
(“บ.ีกรมิ อนิเตอร ์เซอรว์สิ”) 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    
น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ     
นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั เป็น
กรรมการในบ.ีกรมิ อนิเตอร ์เซอรว์สิ 

• มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์     

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
บรกิารใหค้ าปรกึษา 

บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“แคเรยีร ์(ประเทศไทย)”) 

• กรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์และ 
น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์กรรมการ
บรษิทั เป็นกรรมการในแคเรยีร ์(ประเทศไทย) 

ขายสง่เครื่องปรบัอากาศ
และบรกิารซ่อม
เครื่องปรบัอากาศ-ใน
ประเทศ สง่ออก - สง่
ออก,คา้สง่ 

นายฮาราลด ์ลงิค ์ • กรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
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12.2 ประเภทและลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ีบริษทั และบริษทัย่อยเข้าท ากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 โดยจ าแนกตามประเภท
และลกัษณะรายการไดด้งัต่อไปนี้ 

12.2.1 รายการท่ีจะยงัคงมีต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต 

1) การรบับรกิารบ ารงุรกัษา ซ่อมแซม จดัหาและซือ้เครือ่งจกัร 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ รอบบญัชี  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

1.1) ฮาม่อน บ.ี กรมิ                        
- ค่าใชจ้่าย                  
- วสัดุคงคลงั               
- เจา้หนี้การคา้ 

 
336,000 

-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 

 
900,000 

1,439,000 
963,000 

 
ในปี 2561 มกีารท าสญัญาซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เช่น ชุด Gear Box Gear 
Hub Hardware Kit และ Sprayer Nozzle เพื่อเป็นอะไหล่ส ารองและอุปกรณ์
ส ารอง ส าหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆส าหรบัโรงไฟฟ้าที่เริ่มมีการจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปีนี้  นอกจากนี้  ระหว่างปี2561 มีแผนการซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้า จงึมกีารใชบ้รกิารตดิตัง้อะไหล่ จาก ฮาม่อน บ.ี กรมิ เน่ืองจากมคีวาม
ช านาญในการประกอบวัสดุ อีกทัง้ยังเป็นผู้น าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ดงักล่าวแต่เพียงผู้เดยีว ทัง้นี้ ราคาซื้อขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์  ค่าบรกิาร  
และเงื่อนไขการช าระราคาที่ท าระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกติของ
ธุรกจิ ดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.2) บ.ีกรมิ เทรดดิง้                           
- ค่าใชจ้่าย                            
- วสัดุคงคลงั 

                                   
19,400                          
53,922 

                           
22,420                    

2,975,300 

                                                                                                
ในปี 2561 มกีารสัง่ซือ้วสัดุคงคลงัของโรงไฟฟ้าที่เริม่ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย์ในปีนี้  นอกจากนี้ยังมีการซื้อปั ๊มซับเมอร์ส (Submersible Pump) 
ส าหรบัโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี โดย
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ รอบบญัชี  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

 

 

ราคาซื้อขายอะไหล่และวสัดุและเงื่อนไขการช าระราคาที่ท าระหว่างกนัเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่และวสัดุ ดังนัน้ รายการ
ดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.3) เคเอสบ ีพัม๊ส ์                   
- ค่าใชจ้่าย                           
- วสัดุคงคลงั                    
- เจา้หนี้การคา้ 

 

 

           418,281 

            81,100             

76,730        

                   

1,291,378 

       4,025,923 

          371,566  

                                                                                                           
ในปี 2561 มีการสัง่ซื้อเครื่องปั้ม และอะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ระหว่างการซ่อม
บ ารุงรกัษาตามแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี จากเคเอสบ ีพัม๊ส ์ทัง้นี้ราคาซือ้ขาย
และเงื่อนไขการช าระราคาที่ท าระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกติของ
ธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่และวสัดุ ดงันัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล  

1.4) แคเรยีร ์(ประเทศไทย)      
- ค่าใชจ้่าย                             
- วสัดุคงคลงั                    
- เจา้หนี้การคา้ 

 

               -ไม่ม-ี 

               -ไม่ม-ี 

               -ไม่ม-ี 

 

            12,000 

          144,900 

            12,840 

                                                                                                     
ในปี 2561 มกีารสัง่ซื้ออะไหล่และวสัดุคงคลงั ส าหรบัตดิตัง้ในห้องควบคุมการ
ปฏบิตังิาน เพื่อการด าเนินงานโรงไฟฟ้า รวมทัง้มกีารใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงรกัษา
เครื่องปรบัอากาศในห้องปฏิบตัิการ ทัง้นี้ ราคาซื้อขายและเงื่อนไขการช าระ
ราคาที่ท าระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกตขิองธุรกจิ ดงันัน้ รายการ
ดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
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  2) การซือ้ การเช่าและการรบับรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

รอบบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

ค่าใช้จ่าย 
เจ้าหน้ี 

การค้า 
เงินมดัจ า ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหน้ี 

การค้า 
เงินมดัจ า 

2.1) บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ 

 

 

 

32,461,284 538,637 6,969,714 39,329,263 682,760 8,109,006 กลุ่มบรษิทัท าสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละบรกิาร จาก     

บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดิง้ เพื่อใชเ้ป็นส านกังานของ

บรษิทั รวมถงึโกดงัเกบ็เอกสาร โดยราคาและ

เงื่อนไขการช าระราคาทีค่ดิระหวา่งกนัเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการคา้ปกตขิองธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อเช่าดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็น

และสมเหตุสมผล 

2.2) บ.ีกรมิ อนิเตอร ์เซอรว์สิ -ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม-ี 

 

1,421,550 

 

2,362,178 14,642 

 

1,426,410 

 

APB ท าสญัญาเช่าพืน้ทีจ่าก บ.ีกรมิ อนิเตอร ์

เซอรว์สิ เพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีส่ านกังานของบรษิทั โดย

ราคาและเงื่อนไขการช าระราคาทีค่ดิระหว่างกนั

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกตขิองธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่าดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึมี

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
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3) การซือ้เครื่องปรบัอากาศ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
รอบบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

สินทรพัย ์ เจ้าหน้ีการค้า สินทรพัย ์ เจ้าหน้ีการค้า 

 3.1) แคเรยีร ์(ประเทศไทย) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 197,576 

 

-ไม่ม-ี 

 

ในปี 2561 บรษิทัไดท้ าการสนบัสนุนและบรจิาค

เครื่องปรบัอากาศใหก้บัหอ้งสมดุประชาชนเพื่อการเรยีนรู ้ซึง่ 

แคเรยีร ์(ประเทศไทย) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ

ภายใตต้ราสนิคา้ แคเรยีร ์โดยราคาขายและเงื่อนไขการจ่าย

ช าระทีค่ดิระหว่างกนัเป็นไปตามธุรกจิปกต ิรายการดงักล่าวจงึ

มคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
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12.2.2 รายการท่ีคาดว่าจะไม่มีต่อไปในอนาคต 

1) เงนิกูย้มืกรรมการบรษิทั 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ รอบบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

1.1) นายฮาราลด ์ลงิค ์

-     เงนิใหกู้ย้มืตน้ปี 

-     เพิม่ (ลด) ระหว่างปี 

      เงนิใหกู้ย้มืปลายปี 

-     ตน้ทุนทางการเงนิ  

-     ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 

 

                  1,360,000,000 

                (1,360,000,000) 

                             -ไม่ม-ี 

                      41,952,055 

                             -ไม่ม-ี  

 
 

 

                             -ไม่ม-ี 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

บรษิทัไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้จากนายฮาราลด ์ลงิค ์ซึง่เป็น

กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ในสกุลเงนิบาทเป็นจ านวน 1,360 

ลา้นบาท เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ลบอตัราคงที ่ต่อปี 

ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยูใ่นชว่งของตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั และ

กลุ่มบรษิทั  เพื่อเสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัมกี าหนดช าระคนื

ดอกเบีย้และเงนิตน้เมื่อทวงถาม   

ทัง้นี้บรษิทัไมม่นีโยบายทีจ่ะกูย้มืเงนิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้อกี

ต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 



  บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2-12 หน้า 8 
 

12.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2559 ไดม้กีารก าหนดมาตรการและขัน้ตอน
การอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วน
ไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับรษิทันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ ผูท้ีม่ ี
สว่นไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตัิรายการดงักล่าวได้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไมเ่ป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั  หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แต่เป็นการท ารายการที่
บรษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทกุราย ทัง้นี้ บรษิทั จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความ
จ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการตามที่เสนอนัน้
เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ทัง้นี้ ในการเขา้ท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 
และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัที่เป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยทัว่ไประหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งได ้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอทิธิพลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัท ารายงานสรปุการท าธุรกรรมดงักล่าวเพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการในครัง้ต่อไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องได้รบัการพจิารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความ
เหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิปกตใิน
อตุสาหกรรม และ/หรอื มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาของบุคคลภายนอก และ / หรอื ราคาตลาด และ / หรอื มรีาคาหรอื
เงือ่นไขของการท ารายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกนักบับุคคลภายนอก และ / หรอื สามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าการท า
รายการดงักล่าวนัน้มกีารก าหนดราคาหรอืเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรมก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป   
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ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการ
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทั
จะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ เพื่อให้
มัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็น
ส าคญั ทัง้นี้  บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

อนึ่ง ภายหลงัจากการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ขัน้ตอนของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการท ารายการระหว่างกนั รายการที่เกีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิภายใตก้ฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัจดทะเบยีนอยา่งเครง่ครดั 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผู้ถอื
หุน้ของบรษิทั แต่ตอ้งเป็นการท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทกุราย  

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัคาดว่าในอนาคต รายการรบับรกิารบ ารงุรกัษาและซ่อมแซมเครื่องจกัร ซื้ออะไหล่ วสัดุเครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าและการประกนัภยัโรงไฟฟ้า จะยงัคงมอียู่ เพื่อซ่อมบ ารุง รกัษา
เสถยีรภาพ เพิม่ประสทิธภิาพการท างานของโรงไฟฟ้า และบรหิารความเสีย่งภยัทีเ่กดิขึน้กบัโรงไฟฟ้า โดยบรษิทัจะ
ด าเนินการตามขัน้ตอนการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งซึง่ถกูรบัรองโดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2559 

บรษิทัคาดว่าในอนาคต รายการคา้ทัว่ไป เช่น การซือ้สนิคา้ การรบับรกิารจ่ายเงนิเดอืนพนกังานแกบ่รษิทัใน
เครอื การใหบ้รกิารเชา่หอ้งประชมุ การเชา่พืน้ทีส่ านกังาน การรบับรกิารอาหารและเครื่องดื่ม การท าประกนัชวีติ เป็น
ตน้ จะยงัคงเกดิขึน้เชน่กนั  บรษิทัจะด าเนินการใหร้าคาและเงือ่นไขช าระราคาเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ปกต ิ 

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัอาจจะมกีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มในอนาคตเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท โดยการซื้อเงนิลงทุนหรอืจ าหน่ายเงนิลงทุนจะด าเนินการให้ราคาและเงื่อนไขการช าระราคามีความ
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เหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม รายการการใหบ้รกิารทางดา้นกฎหมาย การ
รบับรกิารบรหิารจดัการ และการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษิทัในเครอืจะไมเ่กดิขึน้ต่อไปในอนาคต         
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13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

ความเหน็ 

ผูส้อบบญัชเีหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่ม
กจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ 
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ

กจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชทีีส่ าคญั 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชไีดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการใน
รายงานของผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนด
โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณ  
อืน่ ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ผูส้อบบญัชเีชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชไีดร้บัเพยีงพอและ
เหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบ
บญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ผูส้อบบญัชไีดร้ะบุเรื่อง 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อในบรษิัท บ.ี กรมิ ยนัฮ ีโซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั เป็นเรื่อง
ส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
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เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีทัง้นี้ ผูส้อบบญัชไีม่ได้แสดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรือ่งนี้ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือใน
บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

 

 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เงินลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34 การรวม
ธรุกจิ 
 
เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัซื้อส่วนได้เสียใน
บรษิทั  บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั (“BGYSP”) เพิม่
จากผู้ร่วมค้าเป็นจ านวนร้อยละ 51 ในราคา 600 ล้านบาท 
การลงทุนดังกล่าวท าให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน 
BGYSP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 99.99 และ 
BGYSP เปลีย่นสถานะจากการ 
ร่วมค้าเป็นบริษทัย่อย การลงทุนเพิ่มดงักล่าวถูกพิจารณา
เป็นการรวมธรุกจิที่ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซือ้ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2560) 
เรื่องการรวมธรุกจิ  
 
ผูบ้รหิารจดัใหผู้ป้ระเมนิราคาอสิระท าการปันส่วนราคาซื้อใน
การรวมธุรกิจ (purchase price allocation) และการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 
(previously-held interests) โดยภายหลังการปันส่วนราคา
ซื้อ กลุ่มกิจการรับรู้สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 
429.30  
ล้านบาท ก าไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีที่ถอื
อยู่ก่อนการรวมธุรกจิจ านวน 35.32 ล้านบาท และก าไรจาก
การซื้อธุรกจิในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม (gain on bargain 
purchase) จ านวน 240.28 ลา้นบาท 
 
ผูส้อบบญัชใีหค้วามส าคญักบัรายการน้ีเน่ืองจากลกัษณะของ
รายการมคีวามซบัซ้อน และเกีย่วขอ้งกบัการใช้ดลุยพนิิจและ
ขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิมลูค่า  
ขอ้สมมตฐิานส าคญัที่น ามาใช้ไดแ้ก่ อตัราคา่ไฟฟ้า ก าลงัการ
ผลติและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า อตัราผลตอบแทนเฉลี่ย
ของที่ดนิเพื่อใหเ้ช่า รวมถงึอตัราคดิลด นอกจากน้ีมูลค่าของ
สิทธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและก าไรจากการซื้อธุรกิจใน
ราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมเป็นรายการทีม่สีาระส าคญั 

 
ผู้สอบบญัชีประเมนิการพจิารณาของผู้บรหิารว่ารายการซื้อ
ดงักล่าวเป็นรายการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่องการรวมธรุกจิ 
 
ผู้สอบบญัชีประเมนิความเหมาะสมของการระบุสนิทรพัย์ที่
ไดม้าและหน้ีสนิที่รบัมา ณ วนัซื้อ ซึ่งเป็นผลจากการปันส่วน
ราคาซือ้ในการรวมธรุกจิ โดยประเมนิความสมเหตุสมผลของ
สมมตฐิานหลกัทีใ่ช ้ดว้ยวธิกีารดงัน้ี 
 

• ทดสอบความถูกต้องของอตัราค่าไฟฟ้าโดยการ
เปรียบเทียบกับสญัญาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลใน
อดตีของบรษิทัยอ่ย 

• ทดสอบอตัราก าลงัการผลิตและประสทิธภิาพของ
โรงไฟฟ้าโดยเปรยีบเทยีบกบัรายงานประสทิธภิาพ
ของแผงโซลารเ์ซลลจ์ากผูจ้ าหน่าย 

• ทดสอบอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของที่ดนิเพื่อให้เช่า
ที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของค่าเช่าที่ดนิ
จ่ายล่วงหน้าโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 
ผูส้อบบญัชไีดป้ระเมนิความรูค้วามสามารถ ความเที่ยงธรรม 
และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคา ผู้สอบบญัชีไม่พบ
ขอ้สงัเกตทีม่สีาระส าคญั 
 
ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ผู้สอบบัญชี
ขอให้ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบญัชีสอบทานความเหมาะสม
และความสมเหตุสมผลของวธิกีารที่ใช้ในการประเมนิมูลค่า 
การประมาณอตัราคิดลดและปัจจยัในการคิดลด และสอบ
ทานตรรกะของแบบจ าลองและการค านวณ โดยเปรยีบเทยีบ
กบัวธิกีารที่ถอืปฏบิตัทิ ัว่ไปในอุตสาหกรรมที่เปรยีบเทยีบกนั
ได ้
 
ผูส้อบบญัชีทดสอบการค านวณก าไรจากการซ้ือธุรกิจในราคา 
ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม รวมทั้ งพิจารณาความเหมาะสมของ
วิธีการบัญชีท่ีใช้และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล  
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้สังเกต 
ท่ีมีสาระส าคญั 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
จากผลการปฏิบติังานขา้งตน้ ผูส้อบบญัชีพบว่าสมมติฐานหลกั
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดรั้บและมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจมีความสอดคลอ้งกบัหลกัฐานท่ีมี 
 

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไมร่วมถงึ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ผูส้อบบญัชคีาดว่า
ผูส้อบบญัชจีะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

ความเหน็ของผูส้อบบญัชตี่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และผูส้อบ
บญัชไีมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชทีีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื 
การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 

เมื่อผูส้อบบญัชไีด้อ่านรายงานประจ าปี หากผูส้อบบญัชสีรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ผูส้อบบญัชตีอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการ
พจิารณาว่าจ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของ
กลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด า เนินงานต่อเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่ม
กจิการและบรษิทั หรอืหยดุด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิ
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การตรวจสอบของผูส้อบบญัชมีวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไมว่่าจะ
เกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของผูส้อบบญัชอียูด่ว้ย 
ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงู แต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียูไ่ด้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมือ่คาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัช ีผูส้อบบญัชไีดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
และการสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชรีวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตาม

วธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 

เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การ

แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ

การควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ร ับ และประเมินว่ ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม

กจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าผูส้อบบญัชไีดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่ี

สาระส าคญั ผูส้อบบญัชตีอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชโีดยใหข้อ้สงัเกตถงึการ

เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพยีงพอ ความเหน็ของผูส้อบบญัชจีะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของผูส้อบบญัชขีึน้อยู่กบัหลกัฐานการ

สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีอย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง 
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• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ใน

รปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ผู้สอบบญัชี

รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ผูส้อบ

บญัชเีป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

ผูส้อบบญัชไีดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัใน
ระบบการควบคมุภายในหากผูส้อบบญัชไีดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี

ผูส้อบบญัชไีด้ใหค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่
เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจน
เรือ่งอืน่ซึง่ผูส้อบบญัชเีชือ่ว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี
และมาตรการทีผู่ส้อบบญัชใีชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชไีด้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ผูส้อบบญัชพีจิารณาว่าไมค่วรสือ่สารเรือ่ง
ดงักล่าวในรายงานของผู้สอบบญัชีเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน         

            

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน          

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด    8,322,125 10.9 18,209,461 20.4 12,559,726 12.5 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนภายในหนึ่งปี 412,288 0.7 620,864 0.7 534,853 0.5 

เงนิลงทนุระยะสัน้   1,160,515 1.5 346,039 0.4 2,084,408 2.1 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ   4,262,305 5.6 4,669,942 5.2 6,121,523 6.1 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกบุ่คคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   268,000 0.4 207,000 0.2 18,240 0.0 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น   - 0.0 - 0.0 66,753 0.1 

อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั - สุทธ ิ   818,664 1.1 877,918 1.0 979,085 1.0 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   1,079,668 1.4 906,235 1.0 1,457,175 1.4 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   16,614,816 21.8 25,837,459 29.0 23,821,763 23.7 

            

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนเกนิกว่าหนึ่งปี 255,798 0.3 236,871 0.3 220,181 0.2 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม   1,504,329 2.0 1,358,033 1.5 1,148,345 0.2 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้   1,049,333 1.4 1,069,544 1.2 653,877 1.1 

เงนิลงทนุระยะยาวอื่น   - 0.0 - 0.0 205,247 0.6 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ   4,902 0.0 4,902 0.0 4,902 0.0 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธ ิ   46,993,796 61.8 51,469,852 57.7 62,350,380 62.0 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ   6,601,153 8.7 7,203,803 8.1 10,114,709 10.1 

เงนิมดัจ าค่าซือ้ทีด่นิ   2,570,860 3.4 1,369,560 1.5 644,094 0.6 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   90,677 0.1 100,852 0.1 141,937 0.1 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น   360,888 0.5 589,961 0.7 1,330,606 1.3 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   59,431,736 78.2 63,403,378 71.0 76,814,277 76.3 

รวมสินทรพัย ์   76,046,552 100.0 89,240,837 100.0 100,636,040 100.0 
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน         

            

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ         

หน้ีสินหมนุเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ   195,774 0.3 - 0.0 - 0.0 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น   3,614,578 4.8 4,491,898 5.0 5,581,041 5.5 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น   40,885 0.1 38,844 0.0 38,305 0.0 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   - 0.0 - 0.0 5,309 0.0 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ         
 ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ   2,480,914 3.3 1,844,656 2.1 775,579 0.8 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ   - 0.0 2,298,073 2.6 299,398 0.3 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั         
 ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   462,500 0.6 527,000 0.6 883,000 0.9 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย   54,103 0.1 67,664 0.1 73,270 0.1  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น   227,327 0.3 179,228 0.2 533,270 0.5 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   7,076,080 9.3 9,447,362 10.6 8,189,172 8.1 

            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

เจา้หนี้คา่ก่อสรา้งทีค่รบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี   - 0.0 - 0.0 3,538,927 3.5 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ   46,998,098 61.8 34,996,477 39.2 24,572,297 24.4 

หุน้กู ้- สุทธ ิ   5,489,078 7.2 14,677,765 16.4 32,482,582 32.3 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   4,085,000 5.4 3,558,000 4.0 2,675,000 2.7 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   75,484 0.1 85,552 0.1 117,697 0.1 

ประมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ยตามสญัญา 
รบัสทิธขิายไฟฟ้า 

  
 
- 

 
0.0 

 
- 

 
0.0 

 
310,709 

 
0.3 

ประมาณการหนี้สนิการรือ้ถอนสนิทรพัย ์   226,644 0.3 233,859 0.3 305,574 0.3 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   156,488 0.2 175,435 0.2 226,408 0.2 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น   405,605 0.5 322,608 0.4 478,550 0.5 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   57,436,397 75.5 54,049,697 60.6 64,707,745 64.3 

รวมหน้ีสิน   64,512,477 84.8 63,497,059 71.2 72,896,916 72.4 
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน         

            

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)         

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุเรอืนหุน้         

 ทนุจดทะเบยีน          

  หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท       

      (พ.ศ. 2558 : หุน้สามญั 37,800,000 หุน้          

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท)    5,400,000   5,400,000   5,400,000   

 ทนุทีอ่อกและช าระแลว้         

  หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้ ช าระเตม็มลูคา่หุน้ละ 2 บาท       

      (พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั 1,890,000,000 หุน้          

      ช าระเตม็มลูคา่หุน้ละ 2 บาท)   3,780,000 5.0 5,213,800 5.8 5,213,800 5.2 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั   - 0.0 9,644,040 10.8 9,644,040 9.6 

ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนกังานทีใ่ชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 0.0 (169,355) -0.2 (163,782) -0.2 

ทนุส ารองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์   - 0.0 36,927 0.0 80,333 0.1 

ก าไรสะสม         
 จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย   137,797 0.2 196,385 0.2 292,425 0.3 
 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   2,057,854 2.7 4,005,015 4.5 4,588,738 4.6 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ   (75,488) -0.1 (273,560) -0.3 (402,096) -0.4 

            

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่   5,900,162 7.8 18,653,253 20.9 19,253,458 19.1 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ   5,633,912 7.4 7,090,525 7.9 8,485,666 8.4 

รวมส่วนของเจ้าของ   11,534,075 15.2 25,743,778 28.8 27,739,124 27.6 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ   76,046,552 100.0 89,240,837 100.0 100,636,040 100.0 
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท ยกเว้นจ านวนต่อหุ้น ซ่ึงมีหน่วยเป็น
บาท) 

  2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

            
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   27,746,866 100.0 31,482,176 100.0 36,585,097 100.0 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร   27,232,262 98.1 30,651,056 97.4 35,856,787 98.0 

รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน   514,605 1.9 831,119 2.6 728,310 2.0 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร   (21,631,653) -78.0 (24,012,893) -76.3 (29,079,377) -79.5 

ตน้ทนุการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน   (428,838) -1.5 (729,552) -2.3 (652,773) -1.8 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ   (22,060,491) -79.5 (24,742,446) -78.6 (29,732,150) -81.3 
            

ก าไรขัน้ต้น   5,686,375 20.5 6,739,730 21.4 6,852,947 18.7 

รายไดอ้ื่น   171,725 0.6 187,021 0.6 459,737 1.3 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร   (1,099,954) -4.0 (1,263,075) -4.0 (1,408,514) -3.8 

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น   85,255 0.3 (38,384) -0.1 (5,653) 0.0 

ตน้ทนุทางการเงนิ1   (2,563,407) -9.2 (2,052,693) -6.5 (2,927,561) -8.0 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้  261,017 0.9 255,752 0.8 182,030 0.5 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้   2,541,011 9.2 3,828,350 12.2 3,152,986 8.6 

ภาษเีงนิได ้   (225,141) -0.8 (234,500) -0.7 (177,207) -0.5 

ก าไรส าหรบัปี   2,315,869 8.3 3,593,850 11.4 2,975,779 8.1 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน :         

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร         

 หรอืขาดทนุในภายหลงั         

  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั         

   ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษ ี   - 0.0 - 0.0 (16,290) 0.0 

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร         
 หรอืขาดทนุในภายหลงั         
  ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 5,036 0.0 (236,871) -0.8 (130,331) -0.4 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   2,320,905 8.4 3,356,979 10.7 2,829,159 7.7 

การแบ่งปันก าไร         
 ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่   1,380,250 5.0 2,126,710 6.8 1,862,806 5.1 
 ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม   935,619 3.4 1,467,140 4.7 1,112,973 3.0 

      2,315,869 8.3 3,593,850 11.4 2,975,779 8.1 
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท ยกเว้นจ านวนต่อหุ้น ซ่ึงมีหน่วยเป็น
บาท) 

  2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม         

 ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่   1,385,479 5.0 1,928,656 6.1 1,724,331 4.7 
 ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม   935,426 3.4 1,428,322 4.5 1,104,828 3.0 

      2,320,905 8.4 3,356,979 10.7 2,829,159 7.7 

ก าไรต่อหุ้น         

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน2   0.93  0.96  0.71  

 
1 ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง เนื่องจากตน้ทนุทางการเงนิดงักล่าวจะถูกบนัทกึเป็นตน้ทนุการลงทนุในทรัพยส์นิ

ของโครงการ ต้นทุนทางการเงนิทีม่ไิด้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั มจี านวน 270.5 ล้านบาท และ 262.1 ล้านบาท และ 173.3 
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 2560 และ 2561 ตามล าดบั  โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตุ 16 เรื่องงบการเงนิรวม 

2 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ด้วยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่างปีดงักล่าว จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทัง้หมดเท่ากบั 1,479,790,466 หุน้ ในปี 2559 จ านวน 
2,213,727,945 หุน้ ในปี 2560 และจ านวน 2,606,900,000 หุน้ ในปี 2561  
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)    2559 2560 2561 
         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี  2,541,011 3,828,350 3,152,986 

รายการปรบัปรงุ      
 - คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  2,474,765 2,758,020 3,341,009 
 - ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและ     
  ออกหุน้กูร้อตดับญัชี  46,431 204,171 174,066 

 - คา่ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย  - - 243 
 - คา่เผื่ออะไหล่และวสัดสุ ารองคลงัเคลื่อนไหวชา้  - 49,162 47,009 
 - ขาดทุน(ก าไร)จากการตดัจ าหน่ายและขายสนิทรพัยถ์าวร  3,122 (1,996) 847 
 - ดอกเบีย้รบั   (77,185) (106,299) (138,531) 
 - ดอกเบีย้จา่ย   2,776,295 2,880,313 2,784,999 
 - คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน  22,784 19,174 33,250 
 - คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์  - 36,927 29,678 
 -(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้  (225,975) (1,048,731) 45,612 
 - สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้  (261,017) (255,752) (182,030) 

 - ก าไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีทีถ่อือยูก่่อนการรวมธรุกจิ  - - (35,319) 

 - ก าไรจากการซือ้ธุรกจิในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม  - - (240,287) 
 - รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน  (514,605) (831,119) (728,310) 
         
การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน     
 ลดลง(เพิม่ขึน้)ในสนิทรพัยด์ าเนินงาน     
 - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  163,125 1,985,069 (1,109,603) 
 - อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั  10,196 (82,746) (226,610) 
 - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  68,280 149,342 (482,736) 
 - สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น  11,094 (58,788) 1,137,500 
 เพิม่ขึน้(ลดลง)ในหน้ีสนิด าเนินงาน     
 - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  (255,553) (1,789,498) 261,979 
 - หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  (36,625) (49,443) 27,043 
 - ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  (2,400) - (937) 
 - หน้ีสนิไม่หมนุเวยีนอื่น  128,706 (81,879) (97,501) 

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  6,872,449 7,604,279 7,794,355 
 - เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย  97,820 139,051 136,234 
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)    2559 2560 2561 
 - เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้  (198,626) (237,901) (272,569) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  6,771,642 7,505,429 7,658,020 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนลดลง(เพิม่ขึน้)  (261,626) 101,602 102,701 

เงนิสดรบั(จ่าย)ส าหรบัเงนิลงทุนระยะสัน้  (193,912) 814,476 (1,738,370) 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  30,600 61,000 28,000 

เงนิสดจา่ยเพื่อเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  - - (18,240) 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า  (10,697) - (1,748,991) 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  90,001 - - 

เงนิสดจา่ยเพื่อเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น  - - (93,000) 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     

   จากส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ  - - (339,413) 

เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  134,846 138,605 157,935 

เงนิสดจา่ยเพื่อเพิม่เงนิลงทุนในการรว่มคา้   (39,905) - (105,065) 

เงนิสดจา่ยเพื่อการรวมธรุกจิ - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า  - - (331,427) 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  (9,292,816) (6,245,792) (6,130,837) 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (710,136) (25,917) (431,667) 

เงนิสดรบัจากการขายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  2,133 3,913 4,664 

เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจ าคา่ซือ้ทีด่นิ  - 1,820,052 919,040 

เงนิสดจา่ยมดัจ าคา่ซือ้ทีด่นิ  (2,570,860) (1,557,500) (193,574) 

เงนิปันผลรบั   105,824 216,203 174,985 

เงนิสดจา่ยล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ  (338,674) (130,539) (230,017) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (13,055,221) (4,803,898) (9,973,277) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน  2,201,860 11,301,045 - 

เงนิสดจา่ยค่าใชจ้า่ยในการออกหุน้  - (392,560) - 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย  724,897 778,512 1,304,117 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  534,774 267,000 1,286,000 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  10,952,371 5,814,161 589,803 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้  5,500,000 11,500,000 21,400,000 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  (427,000) (462,774) (1,286,000) 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  (5,710,514) (17,297,664) (15,254,238) 

เงนิสดไถ่ถอนหุน้กู้  - - (5,500,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  - 1,360,000 5,309 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - (1,360,000) - 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  (450,000) (462,500) (527,000) 

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและออกหุน้กู้  (43,394) (36,539) (97,941) 

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  (435,834) (120,960) (1,173,105) 

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ  (469,781) (397,474) (1,083,704) 

ดอกเบีย้จา่ย   (2,814,887) (3,179,891) (2,953,246) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  9,562,492 7,310,358 (3,290,006) 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ  3,278,913 10,011,889 (5,605,263) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี  5,038,602 8,322,125 18,209,461 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น  4,611 (124,553) (44,473) 
         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี  8,322,125 18,209,461 12,559,726 
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)    2559 2560 2561 
         

ข้อมลูเพ่ิมเติม :      

         

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดทมีสีาระส าคญั      

 - เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์     

  และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   335,752   189,169   4,466,652 
 - ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์  226,644  7,215   71,715  
 - ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากจ านวนขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า  -  -     310,709  
 - เจา้หน้ีจากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย  - - 410,946 
 - โอนอะไหล่และวสัดสุ ารองคลงัไปเป็นอาคารและอุปกรณ์  - - 98,052 
 - ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืทีร่วมเป็น     
       ตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสรา้ง   4,619   4,929   3,612 
 - โอนเงนิมดัจ าที่ดนิไปเป็นที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  - 938,748 - 
 - โอนทีด่นิไปเป็นสทิธใินการใชท้ีด่นิ  - 256,667 - 
 - โอนอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั  10,156  22,493   -  
 - โอนเงนิจา่ยล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการไปเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  - - 74,000 
 - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน   514,605   831,119   728,310 
 - เงนิปันผลคา้งรบั  - 27,048 - 
 - เปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  5,000 - - 

 - โอนจากเงนิจา่ยล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ     
        เป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   562,060 - - 

 - ตน้ทุนการกูย้มืทีร่วมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสรา้ง  270,500 - - 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

1   รวมเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนน้อยกว่า 1  ปี 
2 รวมรายไดค้า้งรบั 
3 รวมค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 
4 ความสามารถในการท าก าไร โดยคดิจาก EBITDA และก าไรสุทธปิรบัปรงุ มใิชก่ารวดัผลการด าเนนิงานทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standards หรอื TFRS) 
5 ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) สุทธปิรบัปรงุส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หารดว้ยค่าเฉลีย่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 
6 ค านวนจากก าไร (ขาดทนุ) สุทธปิรบัปรงุ หารดว้ยค่าเฉลีย่ของสนิทรพัยร์วม 
7 อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Interest Bearing Debt) ค านวณจากหนี้สนิทีม่ภีาระผูกพนัดอกเบีย้หารดว้ยส่วนของผูถ้อื

หุน้รวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถงึ หนี้สนิทีม่ภีาระผกูพนัดอกเบีย้ทัง้หมดในงบการเงนิรวมของบรษิทั ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
ประกอบไปดว้ย 4 รายการ คอื (1) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (2) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น (3) เงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิสุทธ ิและ (4) หุน้กู ้

8 จ านวนหนี้สนิเฉพาะทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย (interest bearing debt) หกัดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 
9 ขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ (บรษิัท) และผู้ถือหุ้นกู้ได้ก าหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ด ารงอตัราหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผู้ถือหุ้น ใน

อตัราส่วนไมเ่กนิ 3:1 ณ วนัค านวณใดๆ 
10 รวมดอกเบีย้จา่ยแก่กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

  
 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 2560 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.3  2.7 2.9 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็1 (เท่า) 2.2  2.6 2.8 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 1.0  0.8 1.0 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้2 (เท่า) 7.8  7.6 7.3 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 46.4  47.3 49.4 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้3 (เท่า) 6.8 9.8 9.2 
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 53.1  36.6 39.0 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 20.5 21.4 18.7 
อตัราก าไร EBITDA4 (รอ้ยละ) 27.0 27.7 25.1 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (เท่า) 1.5 1.4 1.4 
อตัราสว่นก าไรสุทธปิรบัปรุง4 (รอ้ยละ) 7.5 9.3 8.3 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้5 (รอ้ยละ) 27.0 14.1 9.7 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์6 (รอ้ยละ) 3.0 3.5 3.2 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.4 0.4 0.4 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 5.6 2.5 2.6 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้7  

(Interest Bearing Debt) 4.8 2.1 2.1 
อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้8 9 4.0 1.4 1.5 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้10 (เท่า)  2.5 2.6 2.7 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) (เท่า) 0.3  0.3 0.2 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้ จดัท าบนงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 และ 2561 (ตรวจสอบแล้ว) และควรอ่านประกอบกบังบการเงนิรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ดงักล่าว โดยงบการเงนิของกลุ่มบรษิทั ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) เวน้แต่จะ

ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่  

14.1 เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2561 

 การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5  

 การเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้า ABPR3 (ก าลงัการผลติตดิตัง้ 133 เมกะวตัต์) 

ในเดอืนกุมภาพนัธ์ โรงไฟฟ้า ABPR4 (ก าลงัการผลติตดิตัง้ 133 เมกะวตัต์) ในเดอืนมถิุนายน และโรงไฟฟ้า 

ABPR5 (ก าลังการผลิตติดตัง้ 133 เมกะวัตต์) ในเดือนตุลาคม ท าให้บริษัทมีก าลังการผลิตติดตัง้จาก 3 

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม (SPP) ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นปี 2561 ที ่399 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟ

ให้ EGAT รวม 270 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟระยะเวลา 25 ปี โครงการทัง้ 3 ดงักล่าวสามารถเปิด

ด าเนินการเชงิพาณิชย์ได้ตามก าหนดทีร่ะบุไว้ในสญัญาซื้อขายไฟ  และมคี่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอยู่ภายใต้

งบประมาณทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิโดยปี 2562 นบัเป็นปีแรกทีบ่รษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้ตม็ปีจากการด าเนินงานโรงไฟฟ้า 

SPP ทัง้ 3 โครงการ 

 การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พื้นดิน ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 

 7 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดิน ส าหรบัหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์ภาคการเกษตรได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในเดอืนธนัวาคม 2561 รวมก าลงัการผลติตดิตัง้ 30.8  

เมกะวตัต์ โดยขายไฟทัง้หมดให ้กฟภ. และ กฟน. ตามสญัญาซื้อขายไฟระยะเวลา 25 ปี โดยสามารถเปิด

ด าเนินการเชงิพาณิชย์ได้ตามก าหนดทีร่ะบุไว้ในสญัญาซื้อขายไฟ และมคี่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอยู่ภายใต้

งบประมาณทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

 BGRIM ติดอันดับการค านวณดัชนี SET50 SET100 และบริษัทจดทะเบียนท่ีโดดเด่นด้าน
ส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG100) 

 เดือนกรกฎาคม 2561 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศ BGRIM เขา้เป็นหลกัทรพัย์ที่ใช้
ค านวณดชันี SET50 และ SET100 นอกจากนี้ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัยงัตดิอนัดบับรษิทัจดทะเบยีนที่
โดดเด่นดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG100) โดยสถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมี
การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืทีโ่ดดเด่น 

รางวลัทัง้ 3 เป็นเครื่องชี้วดัของบรษิัทในการก้าวเป็นบรษิัทพลงังานชัน้น าระดบัสากลที่มฐีานการ
เตบิโตทีแ่ขง็แกรง่และยัง่ยนื 
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ความส าเรจ็ในการซ้ือหุ้นโครงการ BGYSP 

เดอืนกรกฎาคม 2561 บรษิทัซื้อหุน้ BGYSP ส าเรจ็ และเริม่รวมงบการเงนิของ BGYSP ตัง้แต่ไตร

มาส 3 ปี 2561 หลงัจากซือ้หุน้เพิม่รอ้ยละ 51 จากบรษิทั ยนัฮ ีโซล่า เพาเวอร ์จ ากดั ท าใหบ้รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 

100 ใน BGYSP ซึง่เป็นเจา้ของและด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ในพืน้ทีภ่าคกลางของ

ประเทศไทย ก าลงัการผลติรวม 59.7 เมกะวตัต์ มอีตัราการรบัซื้อไฟฟ้าที่ 5.66 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็น

ระยะเวลา 25 ปี 

การออกหุ้นกู้ระดบับริษทัและโครงการของโครงการและบริษทั รวมทัง้หุ้นกู้กรีนบอนดค์รัง้แรก

ในประเทศไทยท่ีได้รบัการรบัรองโดย Climate Bonds Initiative 

เดือนพฤษภาคม 2561 บรษิัท บี.กรมิ บีไอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั (BIP1) และ บรษิัท บี.กรมิ บีไอพ ี

เพาเวอร ์2 จ ากดั (BIP2) ไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุชือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั ทยอยช าระคนืเงนิตน้ 

จ านวนรวม 6,700 ลา้นบาท อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีร่ะดบั “A-” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” โดยบรษิทั ทรสิเรตติ้ง 

จ ากดั เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายใหญ่ โดยมอีายุหุน้กู ้15 ปี และมี

อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี โดยบรษิัทน าเงนิที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปช าระคนืหนี้เงนิกู้ที่มีอตัรา

ดอกเบีย้ทีส่งูกว่า (อตัราดอกเบีย้ของ BIP1 และ BIP2 ทีร่อ้ยละ 5.6 ต่อปี ในปีบญัชสีิน้สดุ 2560) 

เดอืนตุลาคม 2561 บรษิทัออกหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั และมผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้จ านวนรวม 9,700 ลา้นบาท อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีร่ะดบั “A-” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” โดยบรษิทั ทรสิ
เรตติ้ง จ ากดั เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยมนีักลงทุนแสดงความจ านงลงทุนในหุน้กูข้องบรษิทัเกนิกว่าที่
บรษิทัมแีผนเสนอขายถงึ 2 เทา่ ทา่มกลางสภาวะตลาดทีท่า้ทาย โดยหุน้กูด้งักล่าวมอีายรุะหว่าง 2-10 ปี และมี
อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 2.81 ถงึ 4.36 ต่อปี 

เดือนธนัวาคม 2561 บรษิัทออกหุ้นกู้กรนีบอนด์เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รบัการรบัรองโดย 
Climate Bonds Initiative จ านวน 5,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้กูอ้ตัราดอกเบี้ยคงทีอ่ายุ 5 ปี และ 7 ปี ซึง่
ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) เป็นผูล้งทนุแต่เพยีงผูเ้ดยีว หุน้กูด้งักล่าวมกีารจดัท าแนวทางปฏบิตัิในระดบัสากล 
สอดคล้องกบัมาตรฐานเกณฑ์การออกพนัธบตัรอาเซยีนกรนีบอนด์ (ASEAN Green Bond Standards) ทีใ่ช้
เกณฑ์เดียวกันทัว่ภูมิภาคอาเซียน ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ ( International Capital Market 
Association: ICMA) และไดร้บัการรบัรองจาก Climate Bonds Initiative 

บรษิทัน าเงนิทีไ่ด้จากการออกหุน้กูไ้ปช าระคนืหนี้เงนิกูแ้ละหุน้กูเ้ดมิเพื่อลดอตัราดอกเบี้ยและขยาย
เวลาการช าระเงนิ 
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การลงนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์2 โครงการ ในประเทศเวียดนามก าลงั
การผลิตรวม 677   เมกะวตัต ์

เดอืนกนัยายน 2561 บรษิทั Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company ซึง่บรษิทัถอืหุน้ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 55 ได้ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าเวยีดนาม (EVN) เพื่อพฒันาโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซยีน ก าลงัการผลติตดิตัง้ 420 เมกะวตัต ์

เดอืนตุลาคม 2561 บรษิทั Phu Yen TTP Joint Stock Company ซึง่บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 80 
ได้ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เพื่อพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยข์นาดใหญ่ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 257 เมกะวตัต ์

ทัง้สองโครงการลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมอีตัราขายไฟฟ้า 9.35 เซน็ต์
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ภายใตเ้งือ่นไขทีท่ ัง้สองโครงการจะตอ้งเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยภ์ายใน
วนัที ่30 มถิุนายน 2562 เมื่อรวมก าลงัการผลติตดิตัง้ทัง้สองโครงการดงักล่าว บรษิทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเวยีดนาม ดว้ยก าลงัการผลติรวม 677 เมกะวตัต ์

BGRIM รบัคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (THSI) ประจ าปี 2561 

เดือนตุลาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ BGRIM อยู่ในรายชื่อหุ้นยัง่ยืน 
(Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจ าปี 2561 การไดร้บัคดัเลอืกในครัง้นี้ นับเป็นอกีกา้วส าคญั
ของบรษิัทในการเป็นบรษิทัพลงังานชัน้น าระดบัสากลที่มคีวามโดดเด่น และด าเนินธุรกจิตามแนวทางการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน่ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิซึง่รวมถงึบรรษทัภบิาล 

บริษทัรบัรางวลั Most Innovative Bond Deal จากสมาคมตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทรบัรางวัล Most Innovative Bond Deal จากสมาคมตราสารหนี้ไทย 
(ThaiBMA) ซึ่งนับเป็นครัง้แรกของการออกหุ้นกู้กรนีบอนด์ในประเทศไทยที่ได้รบัการรบัรองจาก Climate 
Bonds Initiative การออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ นับว่าเป็นต้นแบบส าหรับบริษัทในประเทศไทย และ CLMV 
ทา่มกลางการเพิม่ขึน้ของความตอ้งการลงทนุหุน้กูก้รนีบอนดท์ีม่มีาตรฐานระดบัสากล 

บริษทัรบัรางวลั First Non-Financial Corporate Green Bond from Thailand 

เดอืนมนีาคม 2562 บรษิทัได้รบัรางวลั First Non-Financial Corporate Green Bond from Thailand 
จาก Climate Bonds Initiative ในงาน “Annual Conference 2019 Green trillions into the 2020s” จดัขึน้    ณ 
กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่แสดงถงึการเป็นผูบุ้กเบกิ ผูน้ าท่ามกลางการเตบิโตของตลาดการเงนิสเีขยีว 
(Green Finance) 
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14.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคญั 

  2560 2561 
% 

เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 31,482 36,585 16.2% 
EBITDA 8,725 9,199 5.4% 
ก าไรสทุธ ิ 3,594 2,976 -17.2% 
ก าไรสทุธ ิ– สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน1 

2,127 
2,918 

1,863 
3,027 

-12.4% 
3.7% 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,727 1,842 6.7% 
อตัราก าไร EBITDA  27.7% 25.1% 

 

อตัราก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  9.3% 8.3% 
 

สดัส่วนก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน–ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 59.2% 60.9% 
 

1 ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน = ก าไรสุทธ ิ– ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า  

 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

• รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.2 จากปีกอ่น จาก 31,482 ลา้นบาท ส าหรบั

ปี 2560 เป็น 36,585 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้าก

การขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 

ระยอง ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 กุมภาพนัธ์, 1 มิถุนายน และ 1 ตุลาคม 2561 

ตามล าดบั 

 EBITDA 

• EBITDA เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.4 จากปีกอ่น จาก 8,725 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 9,199 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2561 เนื่องจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าใหมใ่นปี 2561 

• อตัราก าไร EBITDA ลดลงเป็นรอ้ยละ 25.1 ส าหรบัปี 2561 เนื่องจากสถานการณ์ชัว่คราวของการ

ปรบัขึน้คา่ Ft ล่าชา้หลงัจากทีต่น้ทนุคา่ก๊าซปรบัตวัขึน้ และมกีารหยดุซ่อมบ ารงุตามแผนในปี 2561 

มากกว่าปี 2560 

 ก าไรสทุธิปรบัปรงุ 

• ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน / ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ เพิม่ขึน้

ร้อยละ 3.7 / ร้อยละ 6.7 จากปีก่อน จาก 2,918 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 3,027 ล้านบาท 

ส าหรบัปี 2561 / จาก 1,727 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 1,842 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่ และการปรบัลดลงของตน้ทนุ

ทางการเงนิจากการออกหุน้กูใ้นเดอืนพฤษภาคม ตุุลาคม และธนัวาคม 2561 
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• อตัราก าไรสทุธจิากการด าเนินงานลดลงเป็นรอ้ยละ 8.3 ส าหรบัปี 2561 จาก 9.3% ในปี 2560 โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากการ1) ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10.1 จากปีก่อน ขณะทีร่าคาขาย

ไฟฟ้าต่อหน่วยใหแ้กล่กูคา้อตุสาหกรรมในไทยเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.8 (จากการเปลีย่นแปลงเพยีง

เลก็น้อยของคา่ Ft) และ 2) มกีารหยดุซ่อมบ ารงุตามแผนในปี 2561 มากกว่าปี 2560 

  โครงสร้างรายได้ 

  2560 2561 % เปลีย่นแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ.  19,354 23,664 22.3% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 9,394 10,040 6.9% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 1,189 1,183 -0.5% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟภ. 65 298 358.5% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟน. 0 2 n/a 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 107 107 0.0% 

รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า1 30,110 35,294 17.2% 

รายไดจ้ากการขายไอน ้า 529 554 4.7% 

รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร  843 737 -12.6% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 31,482 36,585 16.2% 
1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทัง้หมดอาจไมต่รงกบัผลรวมทัง้หมดของตวัเลขทีแ่สดงในตาราง เนื่องจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยลา้นบาท 

 ตารางท่ี 1: ปริมาณไฟฟ้าและไอน ้าท่ีขาย 

  2560 2561 % เปลีย่นแปลง 
  GWh GWh y-on-y1 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟผ. 6,706 7,702 14.9% 

ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหล้กูคา้อตุสาหกรรมในไทย 
 

  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบรุ ี 1,551 1,610 3.8% 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 345 372 7.9% 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 688 697 1.2% 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 221 236 7.1% 

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 145 143 -1.3% 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ลูกค้าอตุสาหกรรมในไทย 2,949 3,057 3.7% 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ลูกค้าอตุสาหกรรมในเวียดนาม 483 500 3.4% 
1 % การเปลีย่นแปลง y-on-y ทีแ่สดงอาจไมต่รงกบั % การเปลีย่นแปลงของตวัเลขในตาราง เนื่องจากการปัดหน่วยขายจรงิ จาก MWh เป็น GWh 
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   2560  2561 % เปลีย่นแปลง 

   ตนั  ตนั y-on-y 

ปรมิาณไอน ้าทีข่าย     
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบรุ ี  132,244  144,118 9.0% 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง  164,450  141,770 -13.8% 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  214,979  215,092 0.1% 

ปริมาณไอน ้าท่ีขาย  511,673  500,980 -2.1% 

ตารางท่ี 2: ราคาขายต่อหน่วย 

  หน่วย 2560 2561 % เปลีย่นแปลง 
ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 2.89 3.07 6.2% 
ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.19 3.28 2.8% 
ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.46 2.37 -3.7% 
ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย  บาทต่อตนั 1,034.45 1,105.73 6.9% 
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 235.27 259.00 10.1% 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.3 จากปีก่อน จาก 19,354 ลา้นบาท ในปี 

2560 เป็น 23,664 ลา้นบาท ในปี 2561 

• ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ กฟผ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.9 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จาก 6,706 

กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 เป็น 7,702 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุ

หลักมาจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ

ABPR5 ในเดอืนกมุภาพนัธ,์ มถิุนายน และตุลาคม 2561 ตามล าดบั 

• ราคาขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากปีก่อน จาก 2.89 บาทต่อ

กโิลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 เป็น  3.07 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบัปี 2561 เนื่องจาก

การเพิม่ขึ้นของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งอ้างองิตามราคาก๊าซธรรมชาติที่

เพิม่ขึน้ในปี 2561 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้กล่กูคา้อตุสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 จากปีกอ่นหน้า 

จาก 9,394 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 10,040 ลา้นบาท ในปี 2561 

• ปรมิาณไฟฟ้าที่ขายใหแ้ก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3.7 จากปีก่อน

หน้าจาก 2,949 กกิะวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 เป็น 3,057 กกิะวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบัปี 2561 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพิม่ขึน้ของลูกคา้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 

โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าใหม่ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นปี 2561 และ 2) การเพิม่ขึน้ของ
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ความต้องการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมรายเดมิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี, 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั และนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 

• ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 จากปีก่อน

หน้า จาก 3.19 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 เป็น 3.28 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

ส าหรบัปี 2561 ซึง่เป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของคา่ Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ. 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามลดลงรอ้ยละ 0.5 จากปีกอ่น

หน้า จาก 1,189 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 1,183 ลา้นบาท ในปี 2561 

• ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.4 จากปี

ก่อนหน้า จาก 483 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 เป็น 500 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 

2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ 

• ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามลดลงร้อยละ 3.7 จาก 

2.46 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 เป็น 2.37 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 

2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขายปลกีทีบ่รษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ 

ซึ่งกลุ่มบรษิัท ขายไฟฟ้าในราคาที่เป็นส่วนเพิม่จากราคาขายปลีกที่บรษิัทย่อยของ EVN 

เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

 รายได้จากการขายไอน ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

• รายไดจ้ากการขายไอน ้าใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 จาก 529 ลา้น

บาท ในปี 2560 เป็น 554 ลา้นบาท ในปี 2561 

• ปรมิาณไอน ้าทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 2.1 จากปีก่อนหน้า

จาก 511,673 ตัน ส าหรบัปี 2560 เป็น 500,980 ตัน ส าหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจาก

ความต้องการใช้ไอน ้าทีล่ดลงของลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั แมว้่าความตอ้งการใชไ้อน ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคม

อตุสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ีจะเพิม่ขึน้ 

• ราคาขายไอน ้าต่อหน่วยแกล่กูคา้อตุสาหกรรมในประเทศไทยมอีตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 จากปี

ก่อนหน้า จาก 1,034.45 บาทต่อตัน ส าหรบัปี 2560 เป็น 1,105.73 บาทต่อตัน ส าหรบัปี 

2561 เนื่องจากราคาไอน ้าโดยทัว่ไปถกูปรบัใหส้อดคลอ้งกบัราคาของก๊าชธรรมชาติ 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.  

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก ่กฟภ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 358.5 จาก 65 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 

298 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรวมงบการเงนิของ BGYSP หลงัจากถอื

หุน้เพิม่จากรอ้ยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 2561 
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รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาว  

• รายได้จากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าลาวในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

คงที ่เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหน้า อยูท่ี ่107 ลา้นบาท 

 รายได้อ่ืนจากการขายและการให้บริการ 

• รายได้อื่นจากการขายและการใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า จาก 843 ล้านบาท 

ส าหรบัปี 2560 เป็น 737 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายไดจ้าก

การก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึ่งจะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานน ้า XXHP และ Nam Che ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 โครงสร้างต้นทุน 

  2560 2561 % เปลีย่นแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร     
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาต ิ 18,128 22,139 22.1% 

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,061 1,061 0.0% 

ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา 1,761 2,127 20.8% 

ตน้ทุนอื่น 1,193 1,195 0.2% 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 22,144 26,522 19.8% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 1,104 1,278 15.8% 

ค่าเสือ่มราคา (Depreciation)  2,758 3,341 21.1% 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 26,006 31,141 19.7% 

 ต้นทุนค่ากา๊ซธรรมชาติ 

• ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.1 จากปีก่อนหน้า จาก 18,128 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 

เป็น 22,139 ล้านบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่

เพิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ของราคาก๊าซธรรมชาต ิซึง่อา้งองิกบักบัราคา

เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท. 

 ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม 

• ต้นทุนค่าไฟฟ้าทีซ่ื้อจากบรษิทัย่อยของ EVN คงที ่เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ที ่1,061 ล้านบาท 

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศ

เวยีดนาม 
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 ต้นทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 

• ตน้ทนุการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.8 จากปีกอ่นหน้า จาก 1,761 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2560 เป็น 2,127 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

ตน้ทนุการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษาของโครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นปี 2561 

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ต้นทุนอ่ืนของการขายและการให้บริการ 

• ตน้ทุนอื่นของการขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.2 จากปีก่อนหน้า จาก 1,193 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2560 เป็น 1,195 ล้านบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

ต้นทุนอื่น (อาท ิน ้า, ไฟฟ้าส ารอง) จากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

• คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.8 จากปีกอ่นหน้า จาก 1,104 ลา้นบาท ส าหรบั

ปี 2560 เป็น 1,278 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยด์งักล่าวขา้งตน้ 

 รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ 

  2560 2561 % เปลีย่นแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดอ้ื่น 187  460 146% 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  256  182 -28.9% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  (38) (6) n/a 

 รายได้อ่ืนๆ 

• รายได้อื่นๆ เพิม่ขึ้นร้อยละ 146 จากปีก่อนหน้า จาก 187 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 460 

ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการซือ้กจิการ (BGYSP) 276      ลา้น

บาท ซึง่จะถกูตดัจ าหน่ายปีละ 12 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

 ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

• สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ลดลงรอ้ยละ 28.9 จากปีกอ่นหน้า จาก 256 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2560 เป็น 182 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเปลีย่นแปลง

วธิกีารลงบญัชสี าหรบัสว่นแบ่งรายไดข้องโครงการ BGYSP จากวธิสีว่นไดเ้สยี (Equity Method) 

มาเป็นการรวมงบการเงนิ (Consolidation Method) หลงัจากถอืหุน้เพิม่จากรอ้ยละ 49 เป็น   รอ้ย

ละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 2561 และ 2) สว่นแบ่งก าไรทีล่ดลงจากบรษิทัรว่ม ABPIF 
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ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 

• บรษิทับนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 6 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การบนัทกึบญัชขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิจากเจา้หนี้การคา้ 

 ต้นทุนทางการเงิน และรายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ 

  2560 2561 % เปลีย่นแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ตน้ทุนทางการเงนิ     
ดอกเบีย้จ่าย 2,291 2,424 5.8% 

ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF  546 343 -37.2% 

ขาดทุน )ก าไร(  จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (1,113) 81 n/a 

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 328 79 -75.9% 

รวมต้นทุนทางการเงิน 2,053 2,928 42.6% 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้
 

  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 230 225 -2.2% 

ค่าใชจ้่าย )รายได้(  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5 (47) n/a 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 235 177 -24.7% 

 ต้นทุนทางการเงิน 

• ตน้ทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.6 จากปีกอ่นหน้า จาก 2,053 ลา้นบาท ส าหรบั ปี 2560 เป็น 

2,928 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

• ดอกเบี้ยจ่ายจากการกูย้มืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จากปีก่อนหน้า จาก 2,291 ลา้นบาท ส าหรบัปี 

2560 เป็น 2,424 ล้านบาท ส าหรบัปี 2561 มสีาเหตุมาจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายหลงัการ

เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโครงการ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในปี 2561;  

• ดอกเบีย้จ่ายแก ่ABPIF ลดลงรอ้ยละ 37.2 จากปีกอ่นหน้า จาก 546 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 

เป็น 343 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 ตามเงนิน าสง่จากผลประกอบการของ ABP1 และ ABP2;  

• ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากกจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื  จากก าไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 1,113 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็นขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 81 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็คา่ขึน้

รอ้ยละ 8.8 ของสกลุเงนิบาทเทยีบกบัดอลลารส์หรฐัในชว่งปี 2560 แต่มกีารเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่นเพยีงรอ้ยละ 0.7 ในชว่งปี 2561    
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

• ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ลดลงรอ้ยละ 24.7 จากปีก่อหน้า จาก 235 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 

177 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายไดจ้ากภาษเีงนิไดร้อการตดั

บญัชแีละการลดลงของก าไรกอ่นภาษเีงนิได้  

 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 

  2560 2561 % เปลีย่นแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ก าไรส าหรบังวด 3,594 2,976 -17.2% 

บวก (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (1,049) 46 n/a 

บวก ก าไรจากการซือ้กจิการ (BGYSP) 0 (276) n/a 

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า 373 281 -24.7% 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 2,918 3,027 3.7% 

ลบ สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 1,191 1,184 -0.6% 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,727 1,842 6.7% 

ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำนต่อหุน้    0.66  0.71 6.7% 
จ ำนวนหุน้ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ 2,607  2,607  

ก าไรสทุธิปรบัปรงุ 

• ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานงบการเงนิรวม / ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน - ส่วนที่เป็นของ

บรษิทัใหญ่ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 / รอ้ยละ 6.7 จากปีกอ่น จาก 2,918 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 

3,027 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรสุทธจิากการด าเนินงานงบการเงนิรวมส าหรบัปี 2561 / จาก 1,727 

ลา้นบาท  ส าหรบัปี 2560 เป็น 1,842 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน – สว่นทีเ่ป็น

ของบรษิทัใหญ่ปี 2561 โดยก าไรสุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 มกีารปรบัปรุงรายการ

หลงัก าไรสทุธดิงันี้ 

• ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง จ านวน 46 ลา้นบาท; 

• ก าไรจากการรวมธรุกิจ จ านวน 276 ลา้นบาท; และ 

• รายจ่ายอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า จ านวน 281 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายใน

การออกหุน้กูข้องโครงการโรงไฟฟ้า BIP1 และ BIP2 และหุน้กูก้รนีบอนด์และค่าธรรมเนียม

ในการน าเงนิไปช าระคนืหนี้เงนิกูจ้ านวน 170 ลา้นบาท, คา่ใชจ้่ายส าหรบัพนกังานของบรษิทั

เพื่อให้ท างานอยู่ร่วมกบัองค์กรที่จดัสรรให้ในช่วง IPO จ านวน 63 ล้านบาท และการตดั

จ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 47 ลา้นบาท 
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14.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 สินทรพัย ์

  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y  

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 19,176 15,179 -20.8% 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 4,670 6,122 31.1% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1,991 2,521 26.6% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 25,837 23,822 -7.8% 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 51,470 62,350 21.1% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 7,204 10,115 40.4% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 4,729 4,349 -8.0% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 63,403 76,814 21.2% 

รวมสินทรพัย ์ 89,241 100,636 12.8% 

 

• สินทรพัย์รวมเพิ่มขึ้น 11,395 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 12.8 จาก 89,241 ล้านบาท ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 เป็น  100,636 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั

ดงันี้ 

• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธิเพิม่ขึน้ 1,452 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 31.1 มสีาเหตุหลกัมา

จากรายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิ

พาณิชยด์งัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

• ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิเพิม่ขึน้ 10,880 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 21.1 มสีาเหตุหลกั

มาจากการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3 ABPR4 และ ABPR5 

• สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิเพิม่ขึน้ 2,911 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 40.4 มสีาเหตุหลกัมาจาก

การรวมธุรกจิ (BGYSP) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ การก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศ สปป.ลาว 

• สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 380 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.0 มีสาเหตุหลักมาจากการ

เปลีย่นแปลงสถานะจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ไปเป็นบรษิทัย่อย (BGYSP) และเงนิมดัจ าคา่

ซือ้ทีด่นิทีล่ดลงจากการซือ้ทีด่นิเพือ่เตรยีมท าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 53,856 58,173 8.0% 
เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ABPIF) 4,085 3,558 -12.9% 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 4,739 6,188 30.6% 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 817 4,978 509.3% 
รวมหน้ีสิน 63,497 72,897 14.8% 

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,653 19,253 3.2% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 7,091 8,486 19.7% 
รวมส่วนของเจา้ของ 25,744 27,739 7.7% 

 
• หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 9,400 ลา้นบาทหรอื รอ้ยละ 14.8 จาก 63,497 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 เป็น 72,897 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

• หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ 4,317 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 8.0 จาก 53,856 ล้านบาท ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 58,173 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากการกูย้มืเงนิส าหรบัพฒันาโครงการทีอ่ยูใ่นระหว่างการกอ่สรา้ง 

• เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ABPIF) ลดลง 527 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 12.9 มสีาเหตุ

หลกัมาจากการหกัหนี้สนิตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาโอนผลประโยชน์ระหว่าง ABP1 ABP2 และ 

ABPIF 

• หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,449 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 30.6 มีสาเหตุหลักมาจากการ

เพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้ค่าก๊าซธรรมชาตทิีม่กี าหนดเวลาการช าระในช่วงต้นเดอืนมกราคม 2561 

จ านวน 486 ลา้นบาท 

• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4,161 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 509.3 มีสาเหตุหลักมาจาก

ค่าใชจ้่ายค่าก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเวยีดนาม ซึง่มกี าหนด

ระยะเวลาการช าระเงนิ 1 ปีหลงัจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์

• ส่วนของเจา้ของรวมเพิม่ขึน้ 1,995 ลา้นบาทหรอื รอ้ยละ 7.7 จาก 25,744 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 เป็น 27,739 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

• สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 600 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 3.2 มสีาเหตุหลกัมา

จากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัยอ่ย 
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• ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ขึน้ 1,395 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 19.7 มสีาเหตุหลกัมา

จากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการแลว้และการเพิม่ทุนของผูถ้อื

หุน้อืน่ในบรษิทัยอ่ยของบรษิทั 

14.4 การวิเคราะหง์บกระแสเงินสด 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดมจี านวน 12,560 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้

ปี 2560 จ านวน 5,649 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 

 (ล้านบาท)  
เงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,658 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (9,973) 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (3,290) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (44) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (5,649) 

 

• เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานในรอบปี 2561 จ านวน 7,658 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมา

จากเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย 

• เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในรอบปี 2561 จ านวน 9,973 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัมาจาก

เงนิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4, ABPR5, Nam Che และโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค

การเกษตร เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และเงนิลงทนุระยะสัน้ 

• เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิในรอบปี 2561 จ านวน 3,290 ลา้นบาทมสีาเหตุหลกัมาจาก

การคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั การไถ่ถอนหุน้กู ้และการ

จ่ายเงนิปันผล 
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ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ า ปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง      

บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วร

ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลู

อยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทั และ

บรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2) บรษิทัได้จดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่

เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม

ระบบดงักล่าว  

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว และบรษิทัได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบ

บญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของ

บรษิทั และบรษิทัยอ่ย  

ในการนี้ เพือ่เป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้ง

แล้ว บรษิัทได้มอบหมายให้ นายนพเดช กรรณสูต เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก

เอกสารใดไมม่ลีายมอืชือ่ของ นายนพเดช กรรณสตู ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไมใ่ชข่อ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

 
ช่ือ   ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 

1.  นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ   กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร -ปรยีนาถ สนุทรวาทะ- 

2.   นายสรุชยั สายบวั กรรมการ -สรุชยั สายบวั- 

 ช่ือผู้รบัมอบอ านาจ         ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 

 นายนพเดช กรรณสตู             รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส – -นพเดช กรรณสตู- 
  การเงนิและบญัช ีและ 
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ 
ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  
และเลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  
ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562) 

นายฮาราลด ์ลิงค ์
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 26 กรกฎาคม 2536 
อายุ 64 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(การจดัการ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

₋ Master of Business Administration, University of St. Gallen Switzerland 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร DAP 2560 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
  ₋ ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที ่17) วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร  ปี 2547 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่11 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่2 
  ₋ หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทนุ รุ่นที ่1  
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการบรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 74 แห่ง กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ ซติี้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
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กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บอ่วนิ) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คนัทร ีคลบั จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรแ์นชัน่แนล เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มารไีทม ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอม็บเีอม็ เมทลัเวริค์ส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มลัต ิโปรดกัส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เทรดดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ฮามอ่น บ.ีกรมิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอช แอนด ์โก จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พุดน ้า จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อนาคต จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คลูลิง่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ลงิค ์แมนูแฟคเจอริง่ 1999 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั นวิโกม้ารเ์กต็ติ้ง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แพนเรล (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พซีเีอม็ ทรานสปอรต์ แอนด ์อนิดสัเตรยีล ซพัพลายส์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอื้องนาง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอื้องสาย จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั กรมิ อนิสตอลเลชัน่ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ี กรมิ เฮล็ธแคร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไบโอมอนเด ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เมอรค์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ชบับ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พมิาลยั รสีอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เมทลัเวริค์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แบบคอค เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation 
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 
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กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation 
กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd. 
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company 
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 635,399,700 หุน้ (รอ้ยละ 24.37)  
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม 635,399,700 หุน้  
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย  
 บดิานางสาวคาโรลนีโมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์  
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นางปรียนาถ สนุทรวาทะ 
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / ประธานคณะกรรมการจดัการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 3 สงิหาคม 2539 
อายุ 62 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ₋ ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีภาควชิาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร DAP 2559 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ     
  ₋ หลกัสตูร วทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ที ่1 
  ₋ หลกัสตูร ประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ าหรบั ผูบ้รหิารระดบัสงู  (ปธพ.) รุ่นที ่6 
  ₋ หลกัสตูร หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.) รุ่นที ่3 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นที ่18 
  ₋ หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่3 
  ₋ หลกัสตูรนกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที ่4 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย รุ่นที ่5 

(TEPCOT 5) 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  รุ่นที ่9 (วตท.9) 
  ₋ ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

(วปอ.) ปี 2550 
  ₋ Advance Management Course Harvard School of Business, บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  ₋ Strategic Finance IMD, โลซานน์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
  ₋ International Financial Report Conference ROCHE Group ประเทศสงิคโปร ์
  ₋ หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั   
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 -ไมม่-ี   

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน)  
จ านวน 87 แห่ง กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บอ่วนิ) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
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กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั กรมิ อนิสตอลเลชัน่ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั โซลารว์า จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั นวิโกม้ารเ์กต็ติ้ง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เทรดดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มลัต ิโปรดกัส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มารไีทม ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรแ์นชัน่แนล เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั 
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กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ี กรมิ เฮล็ธแคร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไบโอมอนเด ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พซีเีอม็ ทรานสปอรต์ แอนด ์อนิดสัเตรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พุดน ้า จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ลงิค ์แมนูแฟคเจอริง่ 1999 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อนาคต จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอม็บเีอม็ เมทลัเวริค์ส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอื้องนาง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอื้องสาย จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บรทิรชิ แฟชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั โปรเกรส อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีอนิสตอลเลชัน่ จ ากดั 
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation 
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited 
กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited 
กรรมการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company 
กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company 
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company 
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2539 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั  
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 6,762,150 หุน้ (รอ้ยละ 0.2539) หุน้  
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม 6,762,150 หุน้  
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไมม่ ี-     

   
   
   
   
   



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 
 

 

นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2552 
อายุ  37 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ มหาวทิยาลยั European Business School Madrid (EPS) 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร DAP 2559 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 29 แห่ง  กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 
  กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd. 

กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation 
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation 

  กรรมการ บรษิทั อนาคต จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัมา่ ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรแ์นชัน่แนล เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มารไีทม ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คลูลิง่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั เมอรค์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ออมรมู จ ากดั 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
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ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2552-ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ตนเอง  28,350,000 หุน้ (รอ้ยละ 1.0875) 
คู่สมรส  -      หุน้ 
บุตร  -      หุน้ 
รวม  28,350,000 หุน้ 

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

บุตรสาวนายฮาราลด ์ลงิค์ 
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นายสรุชยั สายบวั 
กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2556 
อายุ 70 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาเอก Electrical Engineering, The University of Texas, Austin 
 ₋  ปรญิญาโท Electrical Engineering, University of Missouri, Columbia 
 ₋  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋  หลกัสตูร DAP 2560 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 - ไมม่ ี-   
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 - ไมม่ ี-  
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 51 แห่ง กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บอ่วนิ) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั โซลารว์า จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
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กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited 
กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited 
กรรมการ Xenamnoy and Xehatam Hydro Power Company Limited 
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company 
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2536 – ปัจจุบนั  กรรมการจดัการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2556  รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารอาวุโส บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 212,150 หุน้ (รอ้ยละ 0.0081)  
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม 212,150 หุน้  
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไมม่ ี-  
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นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถุินายน 2559 
อายุ 54 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Pennsylvania 

(Wharton), USA 
 ₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ(เกยีรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร AACP 2561 
 ₋ หลกัสตูร ITG 2560 
 ₋ หลกัสตูร RCP 2559 
 ₋ หลกัสตูร DCP 2556 
 ₋ หลกัสตูร DAP 2553 
 ₋ หลกัสตูร RCC 2553 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋ Advanced Management Program, Harvard Business School, USA, ปี 2558 
 ₋ สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู, ปี 2557 
 ₋ ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร (วปอ.) ปี 2553 
 ₋ High Performance Leadership, IMD, Lausanne Switzerland, ปี 2551 
 ₋ Advanced HR Executive, Michigan Ross School of Business, USA, ปี 2550 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั    
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ / กรรมการอ านวยการบรหิาร / ประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 3 แห่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 

(มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ี
ณ ศรรีาชา และหวัหน้าคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการทรพัยากรบุคคล สภากาชาดไทย 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และกรรมการก ากบั
 ดแูลกจิการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2561  อนุกรรมการวสิามญัเกีย่วกบัการสรา้งและพฒันาคุณภาพก าลงัคนภาครฐั ส านกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
2556 – 2561  อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2551 – 2561  อนุกรรมการวสิามญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการก าลงัคนคุณภาพของราชการ ส านกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
2556 – 2558  กรรมการและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์าร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
2554 – 2555  ประธานกรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
2554 – 2555 ประธานกรรมการ บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั 
2553 – 2556  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 121,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.0046) 
 คู่สมรส - หุน้ 
 บุตร - หุน้ 
 รวม 121,200 หุน้ 
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไมม่ ี- 
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นางเกตวุลี นภาศพัท์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถุินายน 2559 
อายุ 63 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาโท Master of Business Administration (MBA), Fairleigh Dickinson University 
 ₋  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋  หลกัสตูร DCP 2546 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋  หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ. 2547 (วปอ. 2547) 
 ₋  หลกัสตูรการป้องกนัภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่17 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ₋  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที ่14 (วตท. 14) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 ₋  หลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดนิ ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูของประเทศ รุ่นที ่1 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 ₋  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม รุ่นที ่2 (นมธ. 2) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ₋  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั    
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 - ไมม่ ี- 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 26 แห่ง ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประธานกรรมการ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ เซอรว์สิ จ ากดั 
ประธานกรรมการ บรษิทั เจม เอน็ไวรนัเมนทลั แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานกรรมการ บรษิทั ทร ูไอคอนสยาม จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ส.นภา พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั สยามพารากอน ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั สยามพารากอน รเีทล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไอคอนสยาม จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ด ิไอคอนสยาม เรสซเิดนซ์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ด ิไอคอนสยาม ซูเปอรล์กัซ์ เรสซเิดนซ์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั กสัโกว้อเตอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เคเอสพเีคเอช โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ด ิไอคอนสยาม เจา้พระยา รเิวอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั รอยลั พารากอน เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั สยามพวิรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอสเอน็ซ ี(2015) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอสเอน็ว ีจ ากดั 
คณะท างานด าเนินงานรา้นภฟู้า 
กรรมการ บรษิทั ซแีอนดเ์ค โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ทพี ีแลนด ์(2017) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั สยาม รเิวอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอชเอช แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอม็พพี ีโฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอสเอน็จ ีโซลชู ัน่ส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พระอาทติยแ์ลนด ์จ ากดั 
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กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และกรรมการพจิารณาและสรรหาค่าตอบแทน บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประธานกรรมการ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ เซอรว์สิ จ ากดั 
ประธานกรรมการ บรษิทั เจม เอน็ไวรนัเมนทลั แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 424,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.0163) 
 คู่สมรส - หุน้ 
 บุตร - หุน้ 
 รวม 424,200 หุน้ 
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไมม่ ี- 
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นางอญัชลี ชวนิชย ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถุินายน 2559 
อายุ 68 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, 

USA 
 ₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร DCP 2547 
 ₋ หลกัสตูร ACP 2547 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋ หลกัสตูร RCM 2549 
 ₋ หลกัสตูร FN 2547 
 ₋ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่  11 วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัร ปี 2541 
 ₋ หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุ่น 3/2555 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 3 แห่ง นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมติร 

ประธานมลูนิธเิพือ่การอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 
ทีป่รกึษากติตมิศกัด ์– ส านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 – ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั บ.ีกรมิ 
    เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

2560 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ ส านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

(เปลีย่นชือ่จาก บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)) 
2554 – ปัจจุบนั นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
2543 – ปัจจุบนั ประธานมลูนิธเิพือ่การอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 
2559 – 2560 
2559 - 2560 

อนุกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูเศรษฐกจิ (ดา้นอุตสาหกรรมและบรกิาร) (สปท.) 
ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (ดา้นพลงังาน) (สปท.) 

2558 – 2559 สมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) 
2556 – 2557 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) 
2554 – 2556 
2554 - 2556 

ประธานกรรมการ บรษิทั สยาม โซลาร ์จ ากดั 
กรรมการวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (ประธานวศิวกรหญงิไทย) 

2543 – 2558 ประธานมลูนิธนิิคมอุตสาหกรรมไทย 
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การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 121,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.0046)  
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม 121,200 หุน้  
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไมม่ ี-  
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นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถุินายน 2559 
อายุ 64 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาเอก PhD (Chemical Engineering), Monash University, Australia 
 ₋ ปรญิญาโท M Eng (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology 
 ₋ ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เคมวีศิวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร DCP 2548 
 ₋ หลกัสตูร DAP 2548 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋ หลกัสตูร FN 2548 
 ₋ หลกัสตูร DCPRE 2551 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
 - ไมม่ ี-  
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
   -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั บ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2561  กรรมการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558  กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 ประธานกรรมการ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558  ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
2548 – 2555  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 321,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.0123)  
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม 321,200 หุน้  
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไมม่ ี-  
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นางสนีุย ์ศรไชยธนะสขุ  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 26 เมษายน 2561  
อายุ 57 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาเอก สาขาการจดัการสื่อสาร หลกัสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดุสติ 
 ₋ ปรญิญาโท สาขาวชิาธุรกจิอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 ₋  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Chartered Director Program 3/2008 
 ₋  หลกัสตูร Role of the Chairman Program 18/2008 
 ₋ หลกัสตูร Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow member) 
 ₋  หลกัสตูร Director Certification Program 53/2005 (DCP) 
 ₋  หลกัสตูร Audit Committee Program 5/2005 (ACP) 
 ₋ หลกัสตูร Director Accreditation Program 28/2004 (DAP) 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋ หลกัสตูรธรรมาภบิาลทางการแพทย ์ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ. รุ่นที ่3) 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TEPCoT รุ่นที ่7) 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน. รุ่นที ่4) 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุ่นที ่2) 
 ₋ หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรสถาบนั

วชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ.) ปี 2554 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที ่11) 
 ₋ การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรบันักบรหิารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกล้า  

(ปปร. รุ่นที ่10) 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 3 แห่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั นามยงเทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 2 แห่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอเอม็ซเีมดคิอลเซน็เตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั ซพีเีอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั นามยงเทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซพีเีอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2558 – 2560 ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามญั ดา้นกายภาพ การใชพ้ืน้ที่ และสิง่แวดลอ้ม สภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาต ิ
2556 – 2558 กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัช ีคณะกรรมการกองทุนเพือ่การศกึษา กระทรวงการคลงั 
2556 – 2558 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพือ่การศกึษา กระทรวงการคลงั 
2556 – 2558 ทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 19 
 

 

2556 – 2558 กรรมาธกิารการท่องเทีย่วและกฬีา สภาผูแ้ทนราษฎร 
2550 – 2558 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) 
2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง - หุน้   
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม - หุน้  
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไมม่ ี-  
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นายสรุศกัด์ิ โตวนิชย ์   
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้า /  
กรรมการจดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2539 
อายุ  58 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร DCP 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 15 แห่ง  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี   
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
ปัจจุบนั      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้า

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2539-2558  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ตนเอง  90,950    หุน้ (รอ้ยละ 0.0035) 
คู่สมรส  - หุน้ 
บุตร  - หุน้ 
รวม  90,950     หุน้ 

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไมม่-ี   
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นายโชติ ชสูวุรรณ   
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ-ประเทศไทย / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานปฏิบติัการ / กรรมการจดัการ / 
กรรมการบริหารความเส่ียง  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  17 กุมภาพนัธ ์2557 
อายุ  56 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร DCP 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 40 แห่ง  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
  กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(นิคมค าสรอ้ย) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 

  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร-ประเทศไทย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานปฏบิตักิาร  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 2558  รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารอาวุโส บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ตนเอง  90,950    หุน้ (รอ้ยละ 0.0035) 
คู่สมรส  - หุน้ 
บุตร  - หุน้ 
รวม  90,950    หุน้ 

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์และกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไมม่-ี   
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นายพีรเดช พฒันจนัทร ์   
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ส านักกฎหมาย / สายงานพฒันาธรุกิจและโครงการ (Renewable & Hybrid Projects) /           
สายงานพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา /  กรรมการจดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มนีาคม 2550 
อายุ  46 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

₋ ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร DCP 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

₋ หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม รุ่นที ่5 ปี 2558 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่11 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 37 แห่ง  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิ้ง จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค์) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั โปรเกรส อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั 
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กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ทเวนตี้ท ูเคเอน็ จ ากดั 
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company 
กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company 
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company 
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2550 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักฎหมาย สายงานพฒันาธุรกจิและโครงการ (Renewable & 

Hybrid Projects) และสายงานพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน)   

อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 

ตนเอง  90,950     หุน้ (รอ้ยละ 0.0035) 
คู่สมรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  90,950     หุน้ 

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไมม่-ี   
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นายนพเดช กรรณสตู   
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส - การเงินและบญัชี / กรรมการจดัการ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  30 มนีาคม 2558 
อายุ  43 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท M.A Arts of Economics, University of Texas, Arlington, USA 

₋ ปรญิญาตร ีB.A Arts of Economics, University of Maryland at College Park, USA 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูรส าหรบักรรมการ (DCP) รุ่นที ่191 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

₋ หลกัสตูรนกัลงทุนผูท้รงคุณวุฒ ิ(TIIP) รุ่นที ่4 สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) 
₋ หลักสูตรส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ( IBID หรือ วธอ.) รุ่นที่  2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม  
₋ หลักสูตรนักบริหารการเงินทางกลยุ ทธ์ฯ (Strategic CFO in Capital Markets) รุ่นที่  3     

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
₋ หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง (Capital Market Academy) รุ่นที่ 25 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.)  
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 37 แห่ง  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
  กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited 
  กรรมการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 

กรรมการ B.Grimm Power (Cambodia) Company Limited 
กรรมการ B.Grimm Power (Poipet) Company Limited 
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company 
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 
กรรมการ บรษิทั โปรเกรส อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
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กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เอสพวี1ี จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั มสีุขแลนด ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั มสีุขแลนด ์1 จ ากดั 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2556 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - การเงนิและบญัช ี

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2545-2556  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2543-2545  ฝ่าย Treasury and Project Finance Section บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
2542-2543  ฝ่าย Business Promotion บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อา้งองิตามทีร่ะบุในส่วนของต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ตนเอง  90,950    หุน้ (รอ้ยละ 0.0035) 
คู่สมรส  - หุน้ 
บุตร  - หุน้ 
รวม  90,950    หุน้ 

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไมม่-ี   
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นางสาวศิริวงศ ์บวรบุญฤทยั  
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การเงิน 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  24 เมษายน 2560 
อายุ  44 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ Master of Science in Finance (Academic Excellent), University of Illinois at Urbana- 

Champaign, USA 
₋ Master of Accounting Science,  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 
₋ ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)  

(เกยีรตนิิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-ไมม่-ี   
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

₋ Chartered Financial Analyst (CFA) 
₋ Certified Public Accountant (CPA) 
₋ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 5 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้   

ตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
₋ หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 5 สมาคม

ส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไมม่-ี   
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company 

 กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 

ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559-ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การเงนิ  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559-ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั  
2556 - 2559  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงนิ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
2554 - 2556  ผูอ้ านวยการ ฝ่าย Credit Product Origination ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรมและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ตนเอง  192,200    หุน้ (รอ้ยละ 0.0074) 
คู่สมรส  -  หุน้ 
บุตร  -  หุน้ 
รวม  192,200    หุน้  

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไมม่-ี   
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นางสาวพรทิพย ์ตัง้พงศบ์ณัฑิต  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-บญัชี 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2557 
อายุ  55 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

₋ ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-ไมม่-ี   
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไมม่-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

-ไมม่-ี   
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไมม่-ี 

ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559-ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-บญัช ีบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2537 - 2559  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ตนเอง  269,800  หุน้ (รอ้ยละ 0.0103) 
คู่สมรส  -   หุน้ 
บุตร  -   หุน้ 
รวม  269,800  หุน้ 

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฏหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไมม่-ี 
 

  

หมายเหตุ 
1. กรรมการและผูบ้รหิารทัง้หมดขา้งตน้ ไมม่ปีระวตักิารถูกลงโทษอนัเนือ่งจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอื พ.ร.บ. สญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ในความผดิดงัต่อไปนี้  
(1)  การกระท าการโดยไมสุ่จรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
(2) การเปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มลู หรอืขอ้ตวามอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจท าใหส้ าคญัผดิ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ใน

สาระส าคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ หรอืผู้ลงทุน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทุนในการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืสญัญาซื้อขายลว่งหน้า หรอืมหีรอืเคยมี

ส่วนร่วมหรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 

2. จ านวนกรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั  
นายฮาราลด ์ลงิค ์หรอืนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์หรอื นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ หรอื นายสรุชยั สายบวั  
กรรมการสองในสีค่นนี้ลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
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หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกลุ 
เลขานุการบริษทั 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 15 มกราคม 2562 
อายุ  43 ปี 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ ประวตัอิบรม 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP รุ่นที ่63/2015) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Board Reporting Program (BRP รุ่นที ่25/2018) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Reporting Program (CRP รุ่นที ่20/2018) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Advances for Corporate Secretaries สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559-2561 เลขานุการบรษิทั บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
2558-2559 ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558 ทนายความอาวุโส บรษิทั วรีะวงศ ์ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั 

 
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ)   -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร -ไมม่-ี 
 
ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั แสดงอยู่ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
   

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุในบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมท่ีประกอบธรุกิจหลกั

1. นายฮาราลด์ ลงิค์ X, N / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ /, // /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. นางสาวคาโรลนีโมนคิมารคีรสีตนี ลงิค์ /, N / / / / / / / / / / / / /

4. นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย ///, Nx, C

5. นางเกตุวล ีนภาศพัท์ ///, N

6. นายสรุชยั สายบวั /, // /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

7. นางอญัชล ีชวนชิย์ ///, Ax, C

8. นายอนุสรณ์ แสงนิม่นวล ///, Cx, A

9. นางสนุยี ์ศรไชยธนะสขุ ///, A

10. นายสรุศกัดิ ์โตวนชิย์ // // / / / / / / / / / / / / / / /

11. นายโชต ิชูสวุรรณ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12. นายพรีเดช พฒันจนัทร์ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

13. นายนพเดช กรรณสตู // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14. นางสาวพรทพิย ์ตัง้พงศ์บณัฑติ // //

15. นางสาวศริวิงศ์ บวรบุญฤทยั // // / /

หมายเหต:ุ X  = ประธานกรรมการ Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

/  = กรรมการ A = กรรมการตรวจสอบ N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

// = ผูบ้ริหาร Cx = ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

/// = กรรมการอิสระ C = กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

BSP (Chai 
Badan)

BSP (Chon 
Daen)

ABPSPV1 BSPRT BGSNAPA BG Spectrum
BGP 

(Cambodia)
BGP (Poipet) BGRP1 BGRP2 VTS DTEABP5 ABPH APB ABPR1 ABPR2 ABPR3 BW BGPL XXHPABPR4 ABPR5 BPHL BPLC1 BPLC2 BGPSKABP4

รายช่ือ
ABP ABP1 ABP2 ABP3BGP TPSBGPSP TWP BIP2 BGPR1 BGPR2 BGSENA SolarwaNam Khao BPWHA1 BIP1 BSP (Cha Am) BSP (Sap Yai) BGYSP Phu Yen TTPNam Che

บริษัทร่วมบริษัทย่อย

BGRP3 BGRP4BPB2 APR ABPS BGPS BPSLC
BSP (Bamnet 

Narong)
BSP (Yang 

Talat)
BSP (Wanon 

Niwat)
BSP 

(Sriboonrueng)
BGC1 BGC2 PIC
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562) 

นายสชุล วฒันสขุชยั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถุินายน 2559 
อายุ 58 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA), 

Master of Applied Statistics, Major: Computer Science 
₋ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, 
₋ คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ, ปรญิญาตรสีาขาระบบสารสนเทศ 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
  ₋ ระบบการควบคุมภายในส าหรบับรษิทัทีย่ ืน่ IPO โดย สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
  ₋ Beginning Auditor Tools and Techniques from The Institute of Internal Auditors of Thailand 
  ₋ Fundamentals for New Auditor from The Institute of Internal Auditors of Thailand 
  ₋ Clinic IA "Raise the Red Flag: IA Guide to Prevent & Detect Fraud" 

₋ Clinic IA “Sustainable Development” 
₋ Enterprise Risk Management Training for Management - COSO Framework 
₋ Anti-Corruption: The Practical Guide 
₋ The Habits of Highly Effective (7 Habits) 
₋ Taking Action (Taking the BEST Action for Professional Leader) 
₋ IA Day: Innovative Internal Audit 
₋ เทคนิคการเขยีนรายงานการตรวจสอบภายในเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร 
₋ TFRS15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (หลกัการและมาตรฐานทางบญัช)ี 
₋ Financial Statement Analysis 

   
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั  ไมม่ ี

 
   

ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
ม.ิย. 2559 – ปัจจุบนั 
2539 – 2559 
 
2536 – 2539 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System)  
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
หวัหน้าหน่วยงานบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System)  
บรษิทั บ.ีกรมิ โฮลดิง้ จ ากดั 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง 141,200 หุน้   
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย  
 ไมม่ ี
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (“บรษิทั”) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ
พลงังานและวศิวกรรม ดา้นบญัชแีละการเงนิ ไดแ้ก่ นายปกรณ์ ทวสีนิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และนางอญัชลี ชวนิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2561 มกีาร
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมมีตแิต่งตัง้ นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ได้รบัการอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 อย่างไรกด็ ีเมื่อวนัที ่1 
ตุลาคม 2561  นายปกรณ์ ทวสีนิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จึงได้มีมติแต่งตัง้ นางอญัชล ี   
ชวนิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมนีายสุชล วฒันสุขชยั ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต และความรบัผดิชอบอยา่งเป็นอสิระตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัโดยมกีารระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึง่สอดคลอ้งตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และไดร้ายงานผลการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเป็นวาระประจ า 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารจดัประชุมทัง้สิน้ 14 ครัง้ ทัง้นี้ มกีารประชุมรว่มกบัผูส้อบ
บญัชแีละหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม 2 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีและ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน  

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีม่สีาระส าคญัโดยสรปุ ดงัต่อไปนี้   

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล งบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2561 ร่วมกบัผู้สอบบญัช ีและฝ่ายบรหิาร ในประเด็นทีม่สีาระส าคญั การ
ปรบัปรุงรายการบัญชทีี่ส าคญั และการประมาณการทางบัญชีที่ส่งผลต่อข้อมูลทางการเงนิและงบการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเหน็ว่าการจดัท างบการเงนิ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิของกลุ่มกิจการ มีการจัดท าขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงนิของไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงนิ  อีกทัง้ผู้สอบบัญชีได้รายงาน
ความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข ไม่พบขอ้สงัเกตทีเ่ป็นสาระส าคญั ผลการประเมนิการควบคุมมคีวามเหมาะสม    
ไมพ่บการปกปิดขอ้มลู และสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
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นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเกีย่วกบัการจดัท าบทรายงานการวเิคราะห์ของฝ่าย
บริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่ อให้มัน่ ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพยีงพอ และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทนุทัว่ไปในการน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

การสอบทานรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกลุ่มกจิการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการสอบทานพบว่ารายการระหว่างกนัของกลุ่มกจิการ ไดม้ีการ
ด าเนินการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มกิจการ และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

การสอบทานการปฎิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิาน และก ากบัใหก้ลุ่มกจิการด าเนินกจิการต่างๆ อยา่ง
ถกูตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของก.ล.ต. และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิของกลุ่มกจิการ ซึง่ครอบคลุมถงึนโยบาย ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ อย่าง
เครง่ครดั  

การสอบทานการบริหารความเส่ียงและการประเมินการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบการก ากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสีย่ง ทีด่ าเนินการโดยคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงสนับสนุนการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในตามแนวทางของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Framework  เพื่ อ
ใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารความเสีย่งและควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้มกีระบวนการทบทวน
และตดิตามการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถรองรบักบัสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์
และตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ ร่วมกบัผูส้อบบญัชี
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผลการ
สอบทานพบว่า ไม่พบประเด็นหรอืขอ้บกพร่องทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและงบการเงนิของกลุ่ม
กจิการอยา่งมสีาระส าคญั อกีทัง้ระบบการควบคมุภายในของกลุ่มกจิการ มคีวามโปรง่ใส เพยีงพอและเหมาะสม
กบัการด าเนินธุรกจิ ท าใหส้ามารถปฏบิตังิานดว้ยความเป็นอสิระอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ โดยใหร้ายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบ
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ภายใน เพื่อใหม้กีารปฏบิตังิานทีถู่กตอ้งและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของก.ล.ต. นโยบายก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีและมาตรฐานการสากลในการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและแผน
ระยะยาวโดยมุ่งเน้นพิจารณาจากความเสี่ยงเป็นส าคญั (Risk-based Approach) การปฏิบัติงานตามแผน     
ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยใหข้อ้แนะน าการด าเนินการแกไ้ขในประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 
รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพฒันาบุคลากร และการประเมนิความ
เพียงพอและเหมาะสมของทรพัยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) เพือ่ใหเ้กดิ
การก ากบัดูแลกจิการที่ดีอย่างเป็นระบบ และสอบทานนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ 
(Whistleblowing) เพื่อใหส้ามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนส าหรบัการปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบ
ของบรษิทัตลอดจนมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสโดยถอืขอ้มลูสว่นบุคคลและเอกสารหลกัฐานของ
ผู้ร้องเรยีนไว้เป็นความลับ รวมถึง ให้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบจากความเป็นอสิระ
ของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจพลังงาน  รวมถึง
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อน าเสนอที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชจีากบรษิัทไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยมี นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที่ 3445             
นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 และนายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบรษิัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน
ดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดค้วามเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 โดยสรุป ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรบัผิดชอบโดยใช้ความรู้
ความสามารถทีห่ลากหลาย มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ และปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบักฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า กลุ่มกจิการไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารจดัท างบการเงนิแสดงขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัและเชือ่ถอืได ้
สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรอืรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเพยีงพอ มรีะบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมรีะบบการควบคุม
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ภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

 

 

                                                                                     -นางอญัชล ีชวนิชย-์                                    

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 



 

 
 

 

ค ำนิยำม 
นอกจำกจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในเอกสำรฉบบัน้ี ให้ค ำดงัต่อไปน้ีมีควำมหมำยดงัน้ี 
ABP บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

ABP1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 

ABP2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

ABP3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 

ABP4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 

ABP5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 

ABPIF กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

ABPH บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 

ABPR1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 

ABPR2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 

ABPR3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 

ABPR4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 

ABPR5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 

ABPS บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 

ABPSPV1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ีจ ากดั                                   
(เดมิชือ่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (ระยอง) จ ากดั) 

AF ดชันีความพรอ้ม (Availability Factor) 

AMATA Joint Stock Amata (Vietnam) Joint Stock Company  

APB Amata Power (Bien Hoa) Limited 

APR บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 



 

 
 

 

ASEAN สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

BGC1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จ ากดั 

BGC2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จ ากดั 

BGGP บรษิทั บ.ีกรมิ กรนี เพาเวอร ์จ ากดั 

BGP (Cambodia) B.Grimm Power (Cambodia) Company Limited 

BGP (Poipet) B.Grimm Power (Poipet) Company Limited 

BGPL B.Grimm Power (Lao) Company Limited 

BGPR1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั 

BGPR2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั 

BGPS บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 

BGPSK บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 

BGPSP บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 

BGRP1 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 

BGRP2 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

BGRP3 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 

BGRP4 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 

BGSENA บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

BGSNAPA บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

BG Spectrum บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

BGYSP บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

BIP1 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 

BIP2 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 



 

 
 

 

BOI คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

BPB2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ) 2 จ ากดั 

BPHL บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 

BPLC1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 

BPLC2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 

BPLC Group กลุ่มบรษิทัแหลมฉบงั 

BPSLC บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 

BPWHA1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั                               
(เดมิชือ่ บรษิทั บ่อวนิ คลนี เอนเนอจ ีจ ากดั) 

BSP (Bamnet Narong) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 

BSP (Cha Am) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 

BSP (Chai Badan) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 

BSP (Chon Daen) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 

BSP (Sap Yai) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 

BSP (Si Boon Rueang) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 

BSP (Wanon Niwat) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 

BSP (Yang Talat) บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 

BSPRT บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 

Btus หน่วยรบัความรอ้นระบบองักฤษ (บทียี)ู 

BW บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 

DCQ ปรมิาณก๊าซทีผู่ข้ายจะตอ้งสง่มอบตามสญัญาใหแ้กผู่ซ้ื้อในแต่ละวนั 

DSC Daosavanh Co., Ltd. 



 

 
 

 

DSV Daosavanh Investment and Construction Group Company Limited 

DTE Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company 

EDL การไฟฟ้าลาว 

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอปุกรณ์และกอ่สรา้ง  

EU สหภาพยโุรป 

EVN การไฟฟ้าแหง่ประเทศเวยีดนาม 

FiT อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงทีต่ลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff) 

FOF ดชันีการหยดุซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor) 

Glow SPP1 บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั 

HRSG หมอ้ไอน ้าแบบความรอ้นทิง้ (Heat Recovery Steam Generator) 

IFRS มาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 

IPP ผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ 

IPS ผูผ้ลติไฟฟ้า เพือ่จ าหน่ายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าภาคอตุสาหกรรม 

IPS GSA สญัญาซือ้ขายก๊าซส าหรบัภาคอตุสาหกรรมพลงังาน 

LIBOR อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืระหว่างธนาคารพาณิชยซ์ึง่มฐีานะและชือ่เสยีงดมีาก
ซึง่ก าหนด ณ ตลาดการเงนิทีก่รงุลอนดอน 

MLR อตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาทีธ่นาคารพาณิชยเ์รยีกเกบ็จากลกูคา้ชัน้ดี
รายใหญ่ 

MOF ดชันีการหยดุซ่อมเพือ่บ ารงุรกัษา (Maintenance Outage Factor) 

Nam Che น ้าแจ 1 ไฮโดรพาวเวอร ์คอมพานี ลมิเิตด็                                     
(Nam Che 1 Hydropower Company Limited) 

Nam Khao น ้าคาว ไฮโดรพาวเวอร ์คอมพานี ลมิเิตด็                                      
(Nam Khao Hydropower Company Limited) 



 

 
 

 

Net ACQ ปรมิาณก๊าซสทุธทิีส่ง่และรบัมอบกนัในหนึ่งปี 

OEM ผูร้บัจา้งผลติสนิคา้ 

O&M การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา 

Phu Yen TTP Phu Yen TTP Joint Stock Company 

PIC Progress Interchem (Thailand) Limited 

POF คา่ดชันีการหยดุซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor) 

PV โฟโตโวลตาอกิ (Photovoltaic) 

Solarwa บรษิทั โซลารว์า จ ากดั 

Solar WVO and CO-OP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินส าหรบั
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 

SPP ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ 

SSC ขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส าคญัต่อความปลอดภยั  

SVG บรษิทั เอสว ีกรุ๊ป จ ากดั 

TFRS มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 

THBFIX อตัราดอกเบีย้ของการกูย้มืเงนิบาท 

TPS บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั 

TWP บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จ ากดั 

VSPP ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก 

VTS Viet Thai Solar Joint Stock Company 

XXHP Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 

กกพ. คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

กฎหมำยวิสำหกิจ กฎหมายวสิาหกจิ เลขที ่46/เอน็เอ ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2556 (ประเทศลาว) 



 

 
 

 

กนอ. การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

กปน. การประปานครหลวง 

กพช. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

กรอ. กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

กลุ่มบริษทั  บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) รวมถงึบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่ระหว่ำง
กำรก่อสรำ้งหรอืกำรพฒันำ 

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันา หมายถงึ โครงการ
โรงไฟฟ้าที่มีการท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าหรือหนังสือยืนยนัว่าจะมีการท า
สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กฟภ. EDL หรอืหน่วยงานทางการอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งแลว้ ทัง้นี้ประมาณการก าลงัการผลติ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ และ
ก าหนดวันเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
พฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ไทย วินด ์ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์จ ากดั 

บริษทั / บี.กริม เพำเวอร ์ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ปตท. บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

พพ. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

พ.ร.บ.กำรประกอบกิจกำร
พลงังำน 

พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

พ.ร.บ.กำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์

พลงังำน 
พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 



 

 
 

 

พ.ร.บ.บริษทัมหำชนฯ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทุน 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

ยนัฮีโซล่ำ บรษิทั ยนัฮ ีโซลา่ เพาเวอร ์จ ากดั 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2537) 
ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2535               
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2537) 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2541 ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2541 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2548 ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2548 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2550 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2552-2553) 

ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2550               
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2552-2553) 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็                          
(ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration) พ.ศ. 2553 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554) 
ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็                          
(ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneraiton) พ.ศ. 2553                                             
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2554) 

รำยงำน EIA รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

วู้ด กรุป๊ เฮฟว่ี อินดสัเตรียล  
เทอรช์ำยน์ (ประเทศไทย)  

บรษิทั วูด้ กรุ๊ป เฮฟวี ่อนิดสัเตรยีล เทอรช์ายน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สผ. ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สพช. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

อมตะ คอรป์อเรชนั บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

อีวำย ประเทศไทย / EY บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 



 

 
 

 

 


