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สารบญั 

ส่วนที  การประกอบธุรกิจ                                                                                หน้า 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ สว่นท ี1 – 1 หน้า 1 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ สว่นท ี1 – 2 หน้า 1 

3. ปัจจยัความเสยีง สว่นท ี1 – 3 หน้า 1 

4. ทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิ สว่นท ี1 – 4 หน้า 1 

5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย   สว่นท ี1 – 5 หน้า 1 

6. ขอ้มลูทวัไปและขอ้มลูสาํคญัอนื สว่นท ี1 – 6 หน้า 1 

  ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ                      

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ สว่นท ี2 – 7 หน้า 1 

8. โครงสรา้งการจดัการ สว่นท ี2 – 8 หน้า 1 

9. การกํากบัดแูลกจิการ สว่นท ี2 – 9 หน้า 1 

10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร สว่นท ี2 – 10 หน้า 1 

11. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสยีง สว่นท ี2 – 11 หน้า 1 

12. รายการระหว่างกนั สว่นท ี2 – 12 หน้า 1 

ส่วนที  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน                     

13. ขอ้มลูทางการเงนิทสีาํคญั สว่นท ี3 – 13 หน้า 1 

14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ สว่นท ี3 – 14 หน้า 1 

ส่วนที  การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ  รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคุม ผูท้ไีดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบโดยตรงในกา ร

ควบคุมดแูลการทาํบญัช ีและเลขานุการบรษิทั 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และ

บรษิทัร่วมทปีระกอบธุรกจิหลกั 

เอกสารแนบ  รายละเอยีดเกยีวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ  รายละเอยีดเกยีวกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาํนิยาม 
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1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจ  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกจิหลกัของ บ.ีกรมิ ซึ่งด าเนินธุรกจิในประเทศ

ไทยมานานกว่า 141 ปี ภายใต้ปรชัญาการด าเนินธุรกจิดว้ยความโอบอ้อมอารเีพื่อสรา้งความศวิไิลซ์  ภายใต้

ความเป็นหนึ่งเดยีวกบัธรรมชาต ิ(Doing Business With Compassion for the Development of Civilisation 

in Harmony with Nature) 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จดัตัง้ขึน้ในชื่อ บรษิทั บอรเ์นียว (1993) จ ากดั เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2536 เตบิโต

ก้าวมาเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟ้า ABP1 

(บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั) ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมและไดเ้ปิดด าเนินการเชงิ

พาณิชยใ์นปี 2541 จากนัน้ไดม้กีารขยายการลงทุนดา้นโครงการโรงไฟฟ้าเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ในปี 

2554 ไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั โดยไดม้กีารขยายการลงทุนโครงการไฟฟ้าทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ จากนัน้เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2559 ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และ

เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และเสนอขายหุน้แก่ประชาชนในครัง้แรก เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2560 โดยมทุีนจดทะเบยีน 5,400,000,000 

บาท 

ส าหรบัการขายไฟฟ้าและไอน ้าในประเทศไทย บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มคีู่สญัญาในสญัญาขายไฟฟ้าดงันี้  

1. สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ภายใตโ้ครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP  

2.  สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรมผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้าของบรษิทั ที่

ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า  130 ราย ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชัน้น า 6 แห่ง

ประกอบดว้ย  

2.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ี 

2.2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 

2.3 สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 

2.4 นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 

2.5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

2.6 นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ มาบตาพุด 

3.  สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ภายใต้โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จากโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์, โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 และโครงการผลติไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 

4. สญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟน. ภายใต้โครงการในผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้

บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560  
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บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เริม่ลงทุนในโครงการพลงังานหมุนเวยีนตัง้แต่ปี 2558 และมแีผนจะขยายก าลงัการ

ผลติส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มและ

สนองนโยบายของรฐับาล 

ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เริม่ลงทุนในประเทศเวยีดนามตัง้แต่ปี 2542 โดย

ขายไฟฟ้าที่รบัซื้อจากบรษิทัย่อยของ EVN ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ เบยีนหวั 

ทัง้หมด ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ นอกจากนี้ยงัมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์2 โครงการ ที่

เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในเดอืนมถิุนายน 2562  คอืโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Dau Tieng 

1&2 ก าลงัการผลติตดิตัง้ 420 เมกะวตัต ์และโครงการ Phu Yen TTP ก าลงัการผลติตดิตัง้ 257 เมกะวตัต ์ 

นอกจากนี้ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ยงัขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป. ลาว ตัง้แต่ปี 2558 และ

ธุรกจิสายส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศกมัพูชาตัง้แต่ปี 2561 และยงัมแีผนขยายการลงทุนในต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการศกึษาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ เกาหลใีต้ มาเลเซีย กมัพูชา ฟิลปิปินส์ 

และโอมาน เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนทีน่่าสนใจและมผีลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มโีครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ และ

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและการพฒันา ซึง่มกี าลงัการผลติดงันี้ 
 

 

ประเภทโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทงัหมด โรงไฟฟ้าทีเปิดดาํเนินการแล้ว 

จาํนวน

โรงไฟฟ้า 

ประมาณการ

กาํลงัการผลิต

ติดตงั 

(เมกะวตัต์) 

ประมาณการ

กาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วน 

(เมกะวตัต์) 

จาํนวน

โรงไฟฟ้า 

กาํลงัการผลิต

ติดตงั 

(เมกะวตัต์) 

กาํลงัการ

ผลิตตาม

สดัส่วน 

(เมกะวตัต์) 

พลงัความรอ้นร่วม 19 2,396.91 1,656.91 17 2,021.5 1,231.0 

Backup for power 

trading2 
1 13.0 4.0 1 13.0 4.0 

พลงังานแสงอาทติย ์ 25 861.0 596.2 24 822.0 557.2 

พลงัน ้า 9 132.6 94.5 3 35.1 24.9 

พลงังานลม 2 16.0 14.8 — — — 

ขยะอตุสาหกรรม 1 4.8 2.3 1 4.8 2.3 

รวม 573 3,424.33 2,368.73 46 2,896.4 1,819.4 
1      โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ ABP1, ABP2, BPLC1 และ SPP1 (2 โครงการ) เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิ จะมกี าลงัการผลติ

ไฟฟ้าตดิตัง้จ านวน 140 เมกะวตัต์ตอ่โรง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหวา่งการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ  

ภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธใินการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP1 และ ABP2 กบั ABPIF สิน้สุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ จ ะ มี

สดัส่วนความเป็นเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP1 และ ABP2 รอ้ยละ 51.2 (จากรอ้ยละ 15.3 ผ่านการถอืหน่วยลงทุนใน ABPIF) 
2    ธุรกจิจ าหน่ายไฟฟ้าทีร่บัซื้อจากบรษิทัย่อยของ EVN ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมจ านวนมากกว่า 200 ราย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 

เบยีนหวั รวมทัง้หมด 95 เมกะวตัต์ ผ่านโครงขา่ยไฟฟ้าของกลุ่ม บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
3 ณ 17 มนีาคม 2563 มจี านวนโรงไฟฟ้า 58 โครงการ ประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ เท่ากบั 3,547 เมกะวตัต์ และ ป ร ะ ม าณก า ร

ก าลงัการผลติตามสดัส่วน เท่ากบั 2,455 เมกะวตัต์ 



 

ส่วนที ่1 - 1 หน้า 3 

 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคา้ทีล่งทุนในโครงการโรงไฟฟ้า โดยรายละเอยีดโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการ

เชงิพาณิชยแ์ลว้ ตามสถานทีต่ัง้สามารถสรุปไดด้งันี้ 

สถานทีตงั นิคมอตุสาหกรรม ประเภทโรงไฟฟ้า 
จาํนวน

โรงไฟฟ้า 

กาํลงัการผลิตติดตงั 
กาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ประเทศไทย 

ชลบุร ี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบรุ ี พลงัความรอ้นร่วม 5 732.3 150.0 337.4 71.4 

ระยอง 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง พลงัความรอ้นร่วม 5 646.7 150.0 374.3 86.8 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ มาบตาพุด พลงัความรอ้นร่วม 2 124.0 90.0 93.0 67.5 

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 

เพชรบูรณ์ 

ฉะเชงิเทรา 

สุราษฎ์ธานี 

กรุงเทพมหานคร 

สมุทรปราการ 

นนทบุร ี 

— พลงังานแสงอาทติย ์ 22 145.0 — 120.6 — 

ราชบุร ี นิคมอุตสาหกรรมราชบุร ี ขยะอตุสาหกรรม 1 4.8 — 2.3 — 
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สถานทีตงั นิคมอตุสาหกรรม ประเภทโรงไฟฟ้า 
จาํนวน

โรงไฟฟ้า 

กาํลงัการผลิตติดตงั 
กาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ 

ไฟฟ้า 

     (เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

     (เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

  (ตนัต่อชวัโมง) 

ประเทศเวยีดนาม 

เบยีนหวั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ เบยีนหวั Backup for power trading 1 13.0 — 4.0 — 

เตยนินท ์ — พลงังานแสงอาทติย ์ 1 420.0 — 231.0 — 

ฟูเอีย้น — พลงังานแสงอาทติย ์ 1 257.0 — 205.6 — 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

จ าปาสกั — พลงัน ้า 2 20.1 — 14.1 — 

ไชยสมบูรณ์ — พลงัน ้า 1 15.0 — 10.8 — 

รวม 46 2,896.4 530.0 1,819.4 347.8 
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1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั วฒันธรรมและค่านิยม

องคก์ร  

1.1.1      วิสยัทศัน์: 

 “สรา้งพลงัใหก้บัสงัคมโลกดว้ยความโอบออ้มอาร ี(Empowering the World Compassionately)” 

1.1.2 พนัธกิจ: 

 บรษิทัมุ่งมัน่ในการเป็นผูผ้ลติพลงังานไฟฟ้าและไอน ้าทีม่คีวามเป็นเลศิและมมีาตรฐานระดบัโลก เพื่อ

สนับสนุนต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความมัน่คงด้านพลังงาน อันเป็นปัจจัยส าคญัต่อการ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและระดบัภูมภิาค 

บรษิทัมพีนัธกจิในการสนับสนุนเป้าหมายการเตบิโตทางธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่างมคุีณภาพและยัง่ยนืทัง้

ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรและเทคโนโลยใีหก้้าวทนัต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก บรษิทัได้ก าหนดกลยุทธ์และแผนงานที่สามารถ

สร้างโอกาสในการขยายและต่อยอดทางธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาความร่วมมือทางธุรกิจกับพนัธมิตรที่

แขง็แกร่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าไปสูค่วามเลศิในการด าเนินงานและการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการ

แข่งขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งจะสามารถสรา้งผลตอบแทนและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาค

สว่นไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัไดก้ าหนดพนัธกจิในการด าเนินงาน 6 ดา้น ดงันี้ 
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1.1.3  กลยุทธท์างธรุกิจ: 

วสิยัทศัน์ (Vision) ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ คอื การสร้างพลงัให้กบัสงัคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี 

(Empowering the World Compassionately) โดยค านึงถึงเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์  3 ประการ ได้แก่ 

ความสามารถในการท าก าไร การพฒันาอย่างยัง่ยืน และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ โดยมี

พนัธมติรทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง ทัง้ในและต่างประเทศ 

บี.กริม เพาเวอร์ มีเป้าหมายในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมีสญัญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อพฒันา

โรงไฟฟ้าให้มีก าลังการผลิตติดตัง้ให้ได้ 5,000 เมกกะวัตต์ โดยมุ่งเน้นไปในโรงไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มในระดบัต ่า ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิ โรงไฟฟ้าพลงังาน

หมุนเวยีน ทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบโรงไฟฟ้าในอนาคต ทีม่กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้เตรยีมความพรอ้มไปสู่ 

Smart Energy ที่น าระบบ Digital มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบรหิารจดัการพลงังาน รวมทัง้การศึกษา

ความเป็นไปได้ในการน าระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการโครงข่ายให้เป็น 

Smart Micro Grid ที่มีประสิทธิภาพและความมัน่คงสูง สามารถรองรบั Disruptive Technology ตอบสนอง

ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้ และเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัไปสูก่ารเป็น Smart City  

 ความสามารถในการทาํกาํไร 

  (1) บริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัทีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง  

บี.กริม เพาเวอร์ มีเป้าหมายหลกั คือการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั  

อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อให้กลุ่มบรษิทั  เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าทีผ่ลติไฟฟ้าไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพและมคีวาม

มัน่คง ลดต้นทุน และเพิม่ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษัท  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จงึใช้กลยุทธ์ในการปฏบิตัิการและบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้า โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

(1.1) พฒันาโครงข่ายระบบการส่งและขายไฟฟ้าและไอน ้าให้มปีระสทิธภิาพในการผลติ

และจ าหน่ายพลงังานสูงสุด และสามารถส ารองแหล่งจ่ายระหว่างโรงไฟฟ้าในนิคม

อุตสาหกรรมเดยีวกนั 

(1.2) บริหารจดัการการบ ารุงรกัษาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัให้มีประสทิธภิาพ 

โดยใหท้มีงานบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทั  ท างานร่วมกนักบัทมีงานบ ารุงรกัษาจาก

ภายนอกภายใตส้ญัญาใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาระยะยาว 

(1.3) บริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าและการเดินเครื่องเพื่อให้การใช้งานโรงไฟฟ้ามี

ประสทิธภิาพสงูสุดในทุกช่วงเวลา 

(1.4) โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทเลือกใช้เครื่องจกัรที่มีประสทิธิภาพสูงและเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัจากผู้ผลิตที่ได้รบัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบนั โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทั  ใชเ้ครื่องจกัรจากบรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั 

และ บรษิทั จอี ีจ ากดั  

(1.5) มุ่งเน้นการขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

โครงการโรงไฟฟ้า เพื่อลดการสญูเสยีกระแสไฟฟ้าในระบบสายสง่  
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กลุ่มบริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทกัษะ และความรู้เชิงปฏิบตัิการ (know-how) ที่

จ าเป็นในการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มบรษิทัจงึใหท้มีงานบรหิารและ

บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าทีม่อียู่ ยา้ยไปดแูลโครงการโรงไฟฟ้า

ทีเ่พิง่เริม่ด าเนินการ ของกลุ่มบรษิทั  และเปิดโอกาสใหท้มีงานดงักล่าวเขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าตัง้แต่ในช่วงก่อสรา้งจนถงึพฒันาโครงการแลว้เสรจ็ เพื่อใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษิทั  

มคีวามรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอนและกระบวนการทางวศิวกรรมของโรงไฟฟ้าอย่างแทจ้รงิ และสามารถ

ใช้ประโยชน์จากความรู้ ความเขา้ใจดงักล่าว ในการควบคุมการเดนิเครื่องและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า

ภายหลงัจากทีโ่รงไฟฟ้านัน้ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้  

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างทีมงานบ ารุงรักษาจากภายนอก กลุ่มบริษัทจะให้ทีมงาน

บ ารุงรกัษาของกลุ่มบริษทั  ท างานร่วมกบัทีมงานบ ารุงรกัษาจากภายนอกเพื่อให้ได้รบัความรู้เชงิ

ปฏบิตัิการ   (know-how) และกลุ่มบรษิทัตัง้ใจว่าภายหลงัจากที่สญัญาให้บรกิารบ ารุงรกัษาระยะยาว

หมดอายุ กลุ่มบรษิทัจะให้ทมีบ ารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทัด าเนินการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าครัง้ใหญ่ดว้ย

ตนเอง ซึง่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เชื่อว่าจะท าใหส้ามารถลดตน้ทุนในการซ่อมบ ารุงได้  

(2) บริหารจดัการโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทัให้มีความเหมาะสม  

กลุ่มบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทุนของกลุ่มบรษิทัให้มคีวามเหมาะสม เพื่อ

ลดต้นทุนทางการเงนิและท าใหฐ้านะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัดยีิง่ขึน้ โดยกลุ่มบรษิทัใชน้โยบายใน

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศมคีวามเชื่อมัน่ และใหส้นิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั  นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทั

ยงัใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิในรปูแบบต่างๆ เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) จากทัง้อตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ผนัผวน ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในช่วงระหว่างการ

ก่อสรา้งและเปิดด าเนินการแลว้ อกีทัง้กลุ่มบรษิทัจะมกีารจดัสดัส่วนระหว่างเงนิกู้ยมืสกุลเงนิดอลลาร์

สหรฐั และสกุลเงนิบาท ในสดัส่วนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ (Natural Hedge) เนื่องจากรายไดค่้าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) จาก กฟผ. 

จะผนัแปรตามอตัราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัต่อเงนิบาท   

(3) พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสรจ็ตามกาํหนดเวลาและงบประมาณทีวางไว้ 

กลุ่มบริษัทจะด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการเพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภายในเวลาที่ก าหนด โดยมีมาตรการให้วิศวกรและที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมประสานงานและ

ควบคุมการท างานของผูร้บัเหมา EPC และผูร้บัจา้งอื่นๆ ในแต่ละโครงการ โดยจดัการใหก้ระบวนการ

บรหิารจดัการโครงการเป็นไป   ในรูปแบบเดยีวกนัตามมาตรฐานของกลุ่มบรษิัท เพื่อให้ผู้รบัเหมา 

EPC และผูร้บัจา้งอื่นๆ มกีารประสานงานและท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยงัคงด าเนินมาตรการควบคุมต้นทุนของโครงการโดยจดัให้มีการ

แข่งขนัทางราคาทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใสระหว่างผูท้ีส่นใจจะขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่กลุ่มบรษิทัและ

แบ่งสดัส่วนงานระหว่างผู้รบัเหมา EPC และผู้รบัจ้างอื่นๆ (Non-EPC contractors) อย่างเหมาะสม 

เพื่อควบคุมตน้ทุนของโครงการ 
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การพฒันาอย่างยงัยืน 

 

 

 

บรษิทัไดก้ าหนดกรอบการด าเนินธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื เพื่อใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานและ

การบรหิารจดัการความยัง่ยนืขององค์กรที่ครอบคลุมดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และธรรมาภิ

บาล โดยได้พจิารณาถึงบรบิทขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลศิและความเป็นมอือาชพีในระดบั

สากล รวมถงึการเสรมิสรา้งประโยชน์และคุณค่าเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี อนั

น าไปสูก่ารเจรญิเตบิโตในระยะยาวใหป้ระสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื 

“วงนอก” หมายถงึ การด าเนินงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น เพื่อ

น าไปสู่การเจรญิเติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยนื ประกอบด้วย การเสรมิสร้างระบบธรรมาภบิาล การดูแล

พฒันาบุคลากรอย่างเป็นธรรม การสร้างการมสี่วนร่วมและพฒันาชุมชน และการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

“วงใน” หมายถงึ การบรหิารจดัการธุรกจิอย่างเป็นระบบและเป็นมอือาชพี เพื่อก้าวสู่ความ

เป็นผูน้ าและความเป็นเลศิทางธุรกจิ ประกอบดว้ย การพฒันาประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของระบบ

ไฟฟ้า การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัตมในห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความพงึพอใจต่อลูกค้าและ

รบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ ์ 

 การเจริญเติบโตอย่างต่อเนืองทงัในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายก าลังการผลิตติดตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่เปิด

ด าเนินการแล้ว รวมถึงที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งและพฒันาให้เป็น 5,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2562 โดย

เน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ่งเป็นพลงังานสะอาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

โดยกลุ่มบรษิัทมแีผนที่จะขอใบอนุญาตต่างๆ และ / หรือ สญัญาสมัปทาน เพื่อพฒันาและก่อสร้าง
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โรงไฟฟ้าเพิม่เติมทัง้ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ เช่น สปป.ลาว เวยีดนาม เกาหลใีต้ มาเลเซีย 

กมัพูชา และฟิลปิปินส ์ รวมถึงศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศจาก

พลงังานทางเลอืกอื่น เช่น โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม หรอืโรงไฟฟ้าชวีมวล และการเขา้ซื้อกจิการ

โครงการทีเ่ปิดด าเนินการแลว้ 

1.1.4 วฒันธรรมและค่านิยมองคก์ร  

 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เป็นหนึ่งในธุรกจิหลกัของ บ.ีกรมิ ซึ่งมปีระวตัศิาสตรแ์ละรากฐานอนัยาวนานถงึ 141 

ปี วฒันธรรมองค์กรจงึเป็นสิง่ส าคญัทีข่บัเคลื่อนใหบ้รษิทัก้าวหน้า และเตบิโตมาจนกระทัง่ปัจจุบนั บรษิทั ไดม้ี

การปรับค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนตามยุคสมัย ทัง้นี้  

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ใหค้วามส าคญัและเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กร ให้

เขม้แขง็ และมกีารสื่อสารกบัพนักงานถงึความส าคญัของวฒันธรรมขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ บรษิทัไดจ้ดัให้

พนักงานไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมและค่านิยมองค์กร ผ่านกจิกรรมและสือ่ต่าง ๆ เพื่อใหพ้นักงาน มคีวามเขา้ใจและ

แสดงพฤตกิรรมตามค่านิยมหลกัทัง้ 4 ประการ คอื ทศันคตทิีด่ ี(Positivity), ความร่วมมอื (Partnership), ความ

เป็นมอือาชพี (Professionalism), และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ (Pioneering Spirit)  ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ มุ่งเน้น

ใหบุ้คลากรมคีวามคดิเชงิบวก สนับสนุนและสง่เสรมิการท างานเป็นทมี มคีวามเชีย่วชาญและรบัผดิชอบในการ

ปฏบิตังิาน รวมถงึสามารถท างานเชงิรุก มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์เพื่อขบัเคลื่อนวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กร 

รวมถงึสง่เสรมิการสรา้งความผกูพนัของพนักงานในองคก์ร  

 

1.2 พฒันาการและการเจริญเติบโตของบริษทั 

ตามทีร่ฐับาลไทยไดม้นีโยบายเปิดเสรอุีตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2533 โดย เปิด

โอกาสใหเ้อกชนเขา้มาด าเนินกจิการผลติไฟฟ้าไดบ้.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในเดอืน กรกฎาคม ปี 

2536 ในชื่อบรษิทั บอร์เนียว (1993) จ ากดั และได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลติไฟฟ้า ภาคเอกชน

รายแรกของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกของกลุ่มบรษิทั  คอื โครงการโรงไฟฟ้า ABP1 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ซึ่งได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 2541 และ ขยาย       การลงทุน

อย่างต่อเนื่องตามตารางแสดงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ดงันี้ 

พ.ศ. 2536 x บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จดัตัง้ในชื่อ "บรษิทั บอรเ์นียว (1993) จ ากดั" มี

ทุนจดทะเบยีน 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 100 บาท 
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พ.ศ. 2539 x กลุ่มบรษิทัได้รบัคดัเลอืกให้เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้

โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า ABP1 

พ.ศ. 2540 - 2541 x บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 709,500,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 7,095,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบยีนเพิม่ขึ้นจากเดิม 100,000 

บาท เป็น 709,600,000 บาท เพื่อขยายกจิการ 

พ.ศ. 2541 x กลุ่มบรษิทัได้รบัคดัเลอืกให้เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้

โครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า ABP2 

 x โครงการโรงไฟฟ้า ABP1 ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึ่ง

มีก าลังการผลิตติดตัง้จ านวน 166.4 เมกะวตัต์ และก าลังการ

ผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2542 x เริม่ธุรกจิในประเทศเวยีดนาม 

พ.ศ. 2542 - 2544 x บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 140,400,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 1,404,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ  100 บาท ส่ งผลให้ ทุนจดทะ เบียน เพิ่มขึ้นจ าก เดิม 

709,600,000 บาท เป็น 850,000,000 บาท เพื่อขยายกิจการ

โครงการโรงไฟฟ้า 

พ.ศ. 2544 x โครงการโรงไฟฟ้า ABP2 ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 171.2 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติ

ไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2552 x กลุ่มบรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 4 ฉบบั 

ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรับโครงการ

โรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1, ABPR2 และ BIP1 

พ.ศ. 2553 x กลุ่มบรษิทัไดร้บัคดัเลอืกให้เขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 9 ฉบบั 

ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ส าหรับโครงการ

โ ร ง ไฟ ฟ้ า  ABP4, ABP5, ABPR3, ABPR4, ABPR5, BIP2, 

BPWHA1, BGPR1 และ BGPR2  
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พ.ศ. 2554 x บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั” 

พ.ศ. 2555 x โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ (ซึ่งมี

ก าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 132.5 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติ

ไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2556 x โครงการโรงไฟฟ้า ABPR2 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ (ซึ่ง

มีก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 124.4 เมกะวตัต์ และก าลงัการ

ผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

 x กลุ่มบรษิทัไดอ้อกและเสนอขายหน่วยลงทุนของ ABPIF ใหแ้ก่

ประชาชนเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 x โครงการโรงไฟฟ้า ABPR1 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่มี

ก าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 123.3 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติ

ไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2557 x บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1 

(ซึ่งมีก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 103.0 เมกะวตัต์ และก าลงั

การผลติไอน ้าติดตัง้จ านวน 50.0 ตนัต่อชัว่โมง) และโครงการ

โรงไฟฟ้า BPLC2 (ซึ่งมกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 56.1 เมกะ

วตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 20.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

จากไซม ์ดารบ์ี ้เอนเนอรจ์ ี

พ.ศ. 2558 x โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 114.6 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติ

ไอน ้าตดิตัง้จ านวน 20.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

x บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดเ้ขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั เอสว ีกรุ๊ป 

จ ากดั หนึ่งในบรษิทัวศิวกรรมชัน้น าใน สปป.ลาว เกี่ยวกบัการ

ร่วมลงทุนของทาง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า

เซน ้าน้อย 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเซกะต า 1  

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

โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 29,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 
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850,000,000 บาท เป็น 3,780,000,000 บาท เพื่อระดมทุน

เพิม่เตมิในการขยายกจิการ 

 x บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดเ้ขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทั ดาวสวรรค์ 

จ ากดั และ บรษิทั เอสว ีกรุ๊ป จ ากดั เกี่ยวกบัการร่วมลงทุนของ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเพิม่เติม ซึ่งไดแ้ก่ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าแจ 1, โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า, 

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

 x โครงการโรงไฟฟ้า ABP4 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์            

(ซึ่งมกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 131.1 เมกะวตัต์ และก าลงัการ

ผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

x โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จ านวน 14 โครงการของ

กลุ่มบรษิทั  ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ซึ่งมกี าลงัการผลติ

ตดิตัง้รวมทัง้สิน้จ านวน 106.2 เมกะวตัต)์ 

พ.ศ. 2559 

 

x โครงการโรงไฟฟ้า  BIP2 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์                        

(ซึ่งมกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 114.6 เมกะวตัต์ และก าลงัการ

ผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 20.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

 x โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BGSPS1 ได้เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 8.0               

เมกะวตัต)์ 

x โครงการโรงไฟฟ้า ABP5 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์                

(ซึง่มกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 131.1 เมกะวตัต ์และก าลงัการ

ผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

 x วนัที่ 9 กนัยายน 2559 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ แปรสภาพเป็นบรษิทั

มหาชนจ ากดั และเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน)” 

x วนัที ่9 กนัยายน 2559 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้

ทีต่ราไว ้จากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 2 บาท และเพิม่ทุนจด

ทะเบียนจ านวน 1,620,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
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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) 

x โครงการโรงไฟฟ้า BPWHA1 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึง่

มีก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 130.2 เมกะวตัต์ และก าลงัการ

ผลติไอน ้าตดิตัง้จ านวน 30.0 ตนัต่อชัว่โมง) 

พ.ศ. 2560 

 

x ABPSPV1 (บริษัทในกลุ่ม) ได้ออกหุ้นกู้มีประกนัอายุ 3-15 ปี 

จ านวนรวม 11,500 ล้านบาท โดยมโีครงการโรงไฟฟ้า ABP3, 

ABPR1 และ ABPR2 เป็นผู้ค ้ าประกัน หุ้นกู้มีอันดับความ

น่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขายต่อ

บุคคลในวงจ ากดั        

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

(มหาชน) ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์วนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

x โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า XXHP ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ 

(ซึง่มกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 20.1 เมกะวตัต)์ 

x บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิขา้ท าสญัญา

ซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง 

จ านวนรวม 7 โครงการ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 30.8 เมกะวตัต์ 

ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พื้นดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 

พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2561 

 

 

x บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั (TRIS) ประกาศการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั 

“A” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ 

x โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ได้ เ ปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีก าลงัการผลิตติดตัง้รวมจ านวน 
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399.0 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติไอน ้าตดิตัง้รวมจ านวน 90.0 

ตนัต่อชัว่โมง) 

x โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 และ โครงการโรงไฟฟ้า BIP2 ได้ออก

หุ้นกู้ อายุ  15 ปี จ านวนรวม 6,700 ล้านบาท อันดับความ

น่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขายต่อ

บุคคลในวงจ ากดั 

x โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  Dau Tieng 1&2           

(DT 1&2) และโครงการ Phu Yen TTP เข้าท าสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า กับ Electricity of  Vietnam (EVN) โดยมีก าลงัการผลิต

ตดิตัง้ 420 เมกะวตัต์และ 257 เมกะวตัต์ ตามล าดบั ในประเทศ

เวยีดนาม 

x บรษิทัซื้อหุน้โครงการ BGYSP เพิม่รอ้ยละ 51 จากบรษิทั ยนัฮ ี

โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั ส าเร็จ ท าให้บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100    

ในโครงการ BGYSP ซึ่งเป็นเจ้าของและด าเนินการโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

ไทย ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 59.7 เมกะวตัต ์

x บริษัทออกหุ้นกู้ อายุระหว่าง 2-10 ปี จ านวนรวม 9,700 ล้าน

บาท อนัดบัความน่าเชื่อถือทีร่ะดบั “A-” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” 

เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยบรษิทัน าเงนิทีไ่ดไ้ปช าระคนื 

หนี้เงนิกู้และหุน้กู้เดมิ เพื่อลดดอกเบี้ย และขยายเวลาการช าระ

เงนิ 

x บริษัทออกหุ้นกู้ green bond อายุ 5 ปี และ 7 ปี จ านวนรวม  

5,000 ลา้นบาท ซึง่ถอืเป็นครัง้แรกของหุน้กู ้green bond ทีอ่อก

ในประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการรบัรองโดย Climate Bonds Initiative 

โดยบรษิทัน าเงนิที่ไดไ้ปช าระคนืหนี้เงนิกู้และหุ้นกู้เดมิ เพื่อลด

ดอกเบีย้ และขยายเวลาการช าระเงนิ 
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x โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ WVO & CO-OP 7 

โครงการ ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีก าลังการผลิต

ตดิตัง้รวมจ านวน 30.8 เมกะวตัต)์ 

พฒันาการทีส่ าคญัในปีทีผ่่าน

มาถงึปัจจุบนั 

x ตามการอนุมัติโดยกพช. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของบรษิทั จ านวน 5 โรง เขา้เกณฑ์

การต่ออายุสญัญาโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 

และก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ ภายใต้สญัญา

ซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี  

x BPSLC (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้เข้าซื้อกิจการโครงการ

โรงไฟฟ้า SPP1 ซึ่งมีก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 124.0 เมกะ

วตัต์ ก าลงัการผลติไอน ้าติดตัง้จ านวน 90.0 ตนัต่อชัว่โมง และ

น ้าปราศจากแร่ธาตุ 190 ลบ.ม./ชัว่โมง จากบรษิทั โกลว ์จ ากดั    

x โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า Nam Che 1 ได้เปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย ์(ซึง่มกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 15.0 เมกะวตัต)์  

x โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT1&2 ในประเทศ

เวยีดนาม ซึ่งเป็นโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่หญ่

ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมี

ก าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 420.0 เมกะวตัต)์ 

x โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ใน

ประเทศเวยีดนาม ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(ซึ่งมกี าลงัการ

ผลติตดิตัง้จ านวน 257.0 เมกะวตัต)์ 

x บริษัทได้ลงนามความร่ วมมือ  กับ  PetroVietnam Power 

Corporation-JSC (รฐัวสิาหกจิของเวยีดนาม) เพื่อร่วมกนัศกึษา

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

เป็นเชื้อเพลงิ รวมถึงโครงการน าเขา้และจ าหน่าย LNG เพื่อใช้

เป็นเชือ้เพลงิส าหรบัโรงงานผลติไฟฟ้าในประเทศเวยีดนาม 

x บรษิทัออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน จ านวนรวม 8,000 

ล้านบาท อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ระดบั “BBB+” ด้วยแนวโน้ม 
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“Stable” เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ ไป (ผู้ลงทุน

สถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนทัว่ไป) โดยบรษิทัน าเงนิทีไ่ดเ้พื่อใชเ้ป็น

แหล่งเงินทุนส าหรบัโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต 

ปรบัโครงสรา้งเงนิทุน และเพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินงานตามปกต ิ

และกรณีอื่น ๆ ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัในเครอื  

x BPSLC (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้ขายหุ้นโครงการโรงไฟฟ้า 

SPP1 จ านวนรอ้ยละ 25 ใหแ้ก่ บรษิทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

จ ากดั ท าใหบ้รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 75 ในโครงการ SPP1 ก าลงัการ

ผลิตติดตัง้จ านวน 124.0 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน ้าติดตัง้

จ านวน 90.0 ตนัต่อชัว่โมง และน ้าปราศจากแร่ธาตุ 190ลบ.ม./

ชัว่โมง  

x โครงการผลติไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ไดเ้ปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย ์(ซึง่มกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 4.8 เมกะวตัต)์ 

x บ.ีกรมิ โซลาร์เพาเวอร์ 1 จ ากดั (บรษิทัย่อยที่บรษิทัถือหุ้นรอ้ย

ละ 100) ได้ร ับโอนหุ้นทัง้หมด (ร้อยละ 100) ใน Ray Power 

Supply Co., Ltd. เพื่ อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลัง งาน

แสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิ ที่ประเทศกมัพูชา (ซึ่งมีก าลงั

การผลติตดิตัง้จ านวน 39.0 เมกะวตัต)์ 

x กิจการค้าร่วม บี.กริม เพาเวอร์-เอ็นเนอร์จี้ไชน่า ได้ลงนาม

สญัญาจดัซื้อและจดัจา้งก่อสรา้งกบั กฟผ. เพื่อก่อสรา้งโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตัง้บนทุ่นลอยน ้า ส าหรบั

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยทุ่์นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน ้า

เขือ่น      สรินิธร ก าลงัผลติตดิตัง้ 45 เมกะวตัต ์
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ วนัที  ธนัวาคม   

(โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิจาก https://www.bgrimmpower.com/th/company/shareholding-structure) 
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โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้จ านวน 40 โครงการในประเทศไทย 3 โครงการในประเทศเวยีดนาม และ 3 โครงการ 

ใน สปป. ลาว ผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคา้ โดยมกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 2,896.4 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นความเป็นเจา้ของรวม 1,819.4 เมกะวตัต)์  

ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

กาํลงัการผลิตติดตงั สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง

เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ)1  

กาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ2 

ประเภท

เชือเพลิง 

วนัทีเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุร ีจงัหวดัชลบุรี 

อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 ABP1 166.4 30.0 51.2 85.2 15.4 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 มถิุนายน 2559 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี 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 มถิุนายน 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)  ABPR4 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถิุนายน 2561 

อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 ABPR5 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2561 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 BPLC1 103.0 50.0 100.0 103.0 50.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 16 กรกฎาคม 25443 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

กาํลงัการผลิตติดตงั สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง

เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ)1  

กาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ2 

ประเภท

เชือเพลิง 

วนัทีเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 BPLC2 56.1 20.0 100.0 56.1 20.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 20 กุมภาพนัธ ์25523 

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 ชลบุรี 1 จงัหวดัชลบุรี 

บ ี.กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 BPWHA1 130.2 30.0 75.0 97.6 22.5 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 พฤศจกิายน 2559 

นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง 

เอสพพี ี1 (2 โครงการ) SPP1 124.0 90.0 75.0 93.0 67.5 ก๊าซธรรมชาต ิ กุมภาพนัธ ์และ กนัยายน 

25414 

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 — 47.55 3.8 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 

ไทรฉลวย 1 Solarwa 8.0 — 47.55 3.8 — แสงอาทติย ์ 28 ธนัวาคม 2558 

ไทรแสบ Solarwa 8.0 — 47.55 3.8 — แสงอาทติย ์ 17 ธนัวาคม 2558 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

กาํลงัการผลิตติดตงั สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง

เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ)1  

กาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ2 

ประเภท

เชือเพลิง 

วนัทีเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

ไทรเสนา 2 BGYSP 5.0 — 99.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 22 ธนัวาคม 2558 

จงัหวดัสระบุรี 

บจีทีทีอีารอ์ ี2 Solarwa 8.0 — 47.55 3.8 — แสงอาทติย ์ 18 ธนัวาคม 2558 

บจีทีทีอีารอ์ ี3 Solarwa 6.5 — 47.55 3.1 — แสงอาทติย ์ 25 ธนัวาคม 2558 

บจีทีทีอีารอ์ ี1 TPS 8.0 — 47.55 3.8 — แสงอาทติย ์ 18 ธนัวาคม 2558 

จงัหวดัสระแก้ว 

บจีเีอสพเีอส 1 BGSPS 1 8.0 — 100.0 8.0 — แสงอาทติย ์ 27 เมษายน 2559 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

โครงการสหกรณ์การเกษตรชนแดน BSPCD           2.3 — 100.0 2.3 — แสงอาทติย ์ 3 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ ส านักงาน

สงเคราะหท์หารผ่านศกึเขตชลบุร ี

BGRIM 3.6 — 100.0 3.6 — แสงอาทติย ์ 24 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดัสุราษฎ์ธานี 

โครงการสหกรณ์การเกษตรบา้นนาเดมิ BSPCB  5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 25 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ ส านักงาน

BGPSP                                                                                                                                   5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

กาํลงัการผลิตติดตงั สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง

เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ)1  

กาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ2 

ประเภท

เชือเพลิง 

วนัทีเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

การเกษตรการอตุสาหกรรมและการ

บรกิาร 

โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ โรงพยาบาลทหาร

ผ่านศกึ 

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ ส านักงานกจิการ

โรงงานในอารกัษ ์

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 

จงัหวดันนทบุรี 

โครงการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ ส านักงานรกัษา

ความปลอดภยั 

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาทติย ์ 27 ธนัวาคม 2561 

นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

โปรเกรส อนิเตอรเ์คม 

 

PIC 4.8 — 48.0 2.3 — ขยะ

อุตสาหกรรม 

27 ธนัวาคม 2562 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 

เซน ้าน้อย 2 เซกะตมั 1 (2 โครงการ) 

XXHP 20.1 

 

— 70.0 14.7 

 

— พลงัน ้า 1 สงิหาคม 2560 

น ้าแจ 1 Nam Che 1 15.0 — 72.0 10.8 — พลงัน ้า 1 มถิุนายน 2562 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

กาํลงัการผลิตติดตงั สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง

เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ)1  

กาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของ2 

ประเภท

เชือเพลิง 

วนัทีเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ประเทศเวียดนาม 

อมตะ เพาเวอร์ (เบยีนหวั) APB 13.0 — 30.7 4.0 — Backup      

for power 

trading 

9 เมษายน 2542 

Dau Tieng 1&2 DT 1&2 420.0 — 55.0 231.0 — แสงอาทติย ์ 3, 13 มถิุนายน 2562 

Phu Yen TTP Phu Yen TTP 257.0 — 80.0 205.6 — แสงอาทติย ์ 10 มถิุนายน 2562 

รวมกาํลงัการผลิตติดตงั  2,896.4 530.0  1,819.4 347.8   
 

1 ค านวณจากสดัส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรอื โดยออ้มของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
2 ประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนความเป็นเจา้ของ ค านวณจากผลคณูของประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้า กบัจ านวนสดัส่วนความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิของโครงการ   
3 กลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ซื้อกจิการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1  และ BPLC2 ในเดอืนมถิุนายน 2557 
4 กลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ซื้อกจิการโครงการโรงไฟฟ้า SPP1 (2 โครงการ) ในเดอืนมนีาคม 2562 
5 BGSENA (ซึง่เป็นบรษิทัร่วมคา้ที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 49.0) ถอืหุน้บุรมิสทิธใิน Solarwa และ TPS ซึง่หุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวก าหนดให ้BGSENA มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในอตัรารอ้ยละ .0 ของเงนิปันผลจ่ายทัง้หมด 

ดงันัน้ท าให ้บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มสีดัส่วนความเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้า Solarwa และ TPS ในเชงิเศรษฐกจิจ านวนรอ้ยละ 47.5 

โครงการโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพฒันา 

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันา หมายถงึ โครงการโรงไฟฟ้าทีม่กีารท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าหรอืหนังสอืยนืยนัว่าจะมกีารท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั 

กฟผ. กฟภ. EDL EVN EDC หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทัง้นี้ประมาณการก าลงัการผลิต สดัส่วนความเป็นเจ้าของ และก าหนดวนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์อาจมีการ

เปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันา จ านวน 16 โครงการ ซึ่งมกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 527.9 เมกะวตัต์ แบ่งเป็น

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันาใหม่ 11 โครงการ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 392.5 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิ 5 

โครงการ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 700.01 เมกะวตัต ์และมโีครงการโรงไฟฟ้าทีก่ าลงัจะหมดอายุ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 564.6 เมกะวตัต ์ 

1  โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิ จะมกี าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 140 เมกะวตัต์ต่อโรง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันาของกลุ่มบรษิทั  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

โครงการโรงไฟฟ้า 

 

บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

ประมาณการกาํลงัการผลิตติดตงั สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิงเศรษฐกิจ 

(ร้อยละ)1 

ประมาณการกาํลงัการผลิตติดตงัตาม

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ2 

ประเภทเชือเพลิง กาํหนดวนัเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

จงัหวดัมุกดาหาร     

บ่อทอง วนิดฟ์ารม์ (2 โครงการ) BTW 16.0 - 92.2 14.8 - พลงังานลม 31 ธนัวาคม 2563 

ประเทศกมัพชูา 

Ray Power Ray 39.0 - 100.0 39.0 - แสงอาทติย ์ 30 ตุลาคม 2563 

นิคมอตุสาหกรรม วี.อาร.์เอม็. ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 13 BGPR13 120.0 30.0 100.04 120.0 30.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 มถิุนายน 2564 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 23 BGPR23 120.0 30.0 100.04 120.0 30.0 ก๊าซธรรมชาต ิ 1 ตุลาคม 2564 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

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 
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โครงการโรงไฟฟ้า 

 

บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

ประมาณการกาํลงัการผลิตติดตงั สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิงเศรษฐกิจ 

(ร้อยละ)1 

ประมาณการกาํลงัการผลิตติดตงัตาม

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ2 

ประเภทเชือเพลิง กาํหนดวนัเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ไอนํา 

(ตนัต่อชวัโมง) 

ทดัสะกอย Tadsakoi 30.0 - 70.0 21.0 - พลงัน ้า ปี 2565 

รวมกาํลงัการผลิตติดตงั  392.5 60.0  363.4 60.0   
 

1 ค านวณจากสดัส่วนการลงทุนโดยตรง และ / หรอื โดยออ้มของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
2 ประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนความเป็นเจา้ของ ค านวณจากผลคณูของประมาณการก าลงัการผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้า กบัจ านวนสดัส่วนความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิของโครงการ  
3 สถานทีต่ ัง้ ชือ่โครงการโรงไฟฟ้า และบรษิทัเจา้ของโครงการ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงภายใตก้ารอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง                                                                                                                       
4 ในขณะนี้ BGPR1 กบั BGPR2 เป็นบรษิทัในเครอืของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อยา่งไรกต็าม บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อาจจะขายหุน้บางส่วนซึง่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ถอืใน BGPR1 กบั BGPR2 ใหก้บันักลงทุนผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ซึง่อาจรวมถงึ

เจา้ของนิคมอุตสาหกรรมทีโ่รงไฟฟ้าตัง้อยู ่

 

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมทีจะหมดอายุสญัญาในระหว่างปี 2560-2568  

ปัจจุบนับรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมที่ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สิ้นสุดอายุสญัญาระหว่างปี 2560 - 2568 อยู่ 5 โครงการ และมแีผนสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดมิตามที่คณะรฐัมนตรไีดม้กีารอนุมตั ิเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 ใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (SPP) ทีจ่ะหมดอายุสญัญาใน

ระหว่างปี 2560 - 2568 สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ขณะทีโ่รงไฟฟ้าทีจ่ะหมดอายุสญัญาภายในปี 2564 ไดร้บัการอนุมตัใิหต้่ออายุ

รบัซื้อไฟฟ้าออกไปอกีไม่เกนิ 3 ปี ระหว่างทีโ่รงไฟฟ้าใหม่ก าลงัก่อสรา้ง ทัง้นี้ประมาณการก าลงัการผลติ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ และก าหนดวนัเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์อาจมีการ

เปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
บริษทัเจ้าของ

โครงการ 

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าทีสญัญาสินสุดอายุก่อนปี 2565 ประมาณการกาํลงัการผลิตไฟฟ้าทีสร้างใหม่ / ใช้งานต่อ 

กาํลงัการผลิต

ติดตงั 

(เมกะวตัต์) 

สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง

เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ) 

กาํลงัการผลิตตาม

ส่วนของเจ้าของใน

เชิงเศรษฐกิจ 

(เมกะวตัต์) 

วนัทีสญัญาสินสุดอายุ กาํลงัการผลิต

ติดตงั 

(เมกะวตัต์) 

สดัส่วนความเป็น

เจ้าของในเชิง

เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ) 

กาํลงัการผลิตตาม

ส่วนของเจ้าของ 

(เมกะวตัต์) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  

อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 ABP1 (166.4) 51.2 (85.2) อยู่ในชว่งตอ่อายุรบัซือ้

ไฟฟ้าไม่เกนิ 3 ปี

หลงัจากสิน้สุดอายุ

สญัญาเดมิ                     

(16 กนัยายน 2565) 

140.01 51.2 71.7 

อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2  ABP2 (171.2)  15.3 (26.3) 27 กนัยายน 2565 140.01 51.22 71.7 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 BPLC1 (103.0) 100.0 (103.0) 15 กรกฎาคม 2565 140.01 100.0 140.0 

นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง 

เอสพพี ี1 (2 โครงการ) SPP1 (124.0) 75.0 (93.0) กุมภาพนัธ ์และ 

กนัยายน 2564 

280.01 75.0 210.0 

รวมกาํลงัการผลิตติดตงั   (564.6)  (307.5)  700.0  493.4 
1 ทัง้นี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างการพฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 
2 ภายหลงัจากทีส่ญัญาโอนสทิธใินการรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ ABP2 กบั ABPIF สิน้สุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมสีดัสว่นความเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP2 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 51.2 จากเดมิรอ้ยละ 15.3
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั มาจาก . การผลติและขายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. กฟภ. กฟน. EDL EVN และ

ลูกคา้อุตสาหกรรม และ 2. การผลติและขายไอนําใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม และ 3. รายไดอ้นืจากการขายและการ

ใหบ้รกิาร ซงึมรีายละเอยีดตามตาราง ดา้นล่างนี  

 สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

 2560 2561 2562 

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

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า       

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ.  19,354 61.5 23,664 64.7 28,726 65.1 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อุตสาหกรรม            

ในประเทศไทย 

9,394 29.8 10,040 27.4 10,174 23.0 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อุตสาหกรรม            

ในประเทศเวยีดนาม 

1,189 3.8 1,183 3.2 1,238 2.8 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟภ. / กฟน. 65 0.2 300 0.8 773 1.8 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าเวยีดนาม 

107 

- 

0.3 

- 

107 

- 

0.3 

- 

268 

1,623 

0.6 

3.7 

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า 30,109 95.6 35,294 96.5 42,802 97.0 

รายไดจ้ากการขายไอนํา 

รายไดจ้ากการขาย Demineralised Water 

รายไดอ้นืจากการขายและการใหบ้รกิาร  

529 

- 

843 

1.7 

- 

2.7 

554 

- 

737 

1.5 

- 

2.0 

927 

36 

366 

2.1 

0.1 

0.8 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ2 31,482 100.0 36,585 100.0 44,132 100 

1  รวมรายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน ซึงจะรับรู้ตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา ใน                   

สปป.ลาว ซงึจะหกัลา้งกบัการบนัทกึตน้ทุนจากการก่อสรา้งตามความคบืหน้าการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัช ีTFRIC 12 - Concession 

Agreement 
2 รายได้จากการขายและการใหบ้รกิารทงัหมดอาจไม่ตรงกบัผลรวมทงัหมดของตวัเลขทแีสดงในตาราง เนืองจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วย

ลา้นบาท  

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.1.1 ธรุกิจผลิตและขายไฟฟ้าและไอนํา 

  การขายไฟฟ้า 

กลุ่มบรษิทัผลติพลงังานไฟฟ้าเพอืขายให้กบั กฟผ. ลูกค้าอุตสาหกรรม กฟภ. กฟน. EDL และ EVN 

โดย ขายพลงังานไฟฟ้าทีผลติจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมให้กบั กฟผ. ภายใต้โครงการรบัซือไฟฟ้าจาก 

SPP โดย กฟผ. เป็นผู้รบัซือไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย และพลงังานไฟฟ้าทขีายให้แก่ กฟผ. นันจะถูก

ส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซงึมโีครงข่ายครอบคลุมทวัประเทศ เพอืขายต่อให้กบั กฟภ. และ  กฟน. เพอื
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จดัสง่พลงังานไฟฟ้าเหล่านีต่อไปยงัผูบ้รโิภคทงัภาคครวัเรอืนและภาคอุตสาหกรรมทวัประเทศ สว่นกําลงัการผลติ

สว่นทเีหลอืจะขายใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง  

ส่วนพลงังานไฟฟ้าทผีลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์งึเป็น VSPP โครงการโรงไฟฟ้า

ขยะอุตสาหกรรม และพลงังานไฟฟ้าทผีลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม (เมอืโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าว

สามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์) กลุ่มบริษัทขายให้กบั กฟภ. กฟน. สําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยท์ปีระเทศเวยีดนาม กลุ่มบรษิทัขายไฟฟ้าใหก้บัทาง EVN และโครงการโรงไฟฟ้าพลงันําใน สปป.ลาว 

กลุ่มบรษิทัขายใหก้บั EDL  

การขายไอนํา 

กลุ่มบรษิทัขายไอนําให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านระบบส่งไอนําซึงเชอืมต่อไปยงัลูกค้าโดยตรง กลุ่ม

บรษิทัสามารถผลติไอนําทคีวามดนัหลายระดบั ซงึเหมาะสาํหรบักระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายประเภท  

2.1.2 กระบวนการผลิต  

(1) กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํา  

(1.1) กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํา โดยพลงัความร้อนร่วม 

 

 กระบวนการผลิตโดยพลงัความร้อนร่วมประกอบด้วย เครอืงกงัหนัก๊าซ หม้อไอนํา

แรงดันสูง และเครืองผลิตไฟฟ้ากังหันไอนํา  ทีทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

กระบวนการผลติดงันี 

(1.1.1) เครอืงกงัหนัก๊าซ ดูดอากาศผ่านระบบกรองอากาศ และระบบลดความรอ้นหรอืระบบ

เพมิความร้อนให้อากาศ ซึงอากาศจะถูกทําให้สะอาดและมีอุณหภูมิตามทตี้องการ

ก่อนทจีะผ่านต่อไปยงัเครอืงอดัอากาศซงึอากาศจะถูกอดัให้ปรมิาตร ความดนัและ

อุณหภูมิสูงขึนและจะไปผสมกับเชือเพลิง (ก๊าซธรรมชาติหรือนํามันดีเซล ) ใน

อตัราสว่นทเีหมาะสมในหอ้งเผาไหมซ้งึจะมกีารสนัดาปเกดิขนึ 

(1.1.2) ก๊าซรอ้นทเีกดิจากการเผาไหมจ้ะมอุีณหภูมแิละแรงดนัทสีูงมากจะไหลผ่านใบพดัของ

เครอืงกงัหนัก๊าซ กระบวนการนี จะทําใหใ้บพดัหมุนซงึจะเปลยีนพลงัจากการหมุนไป

เป็นกระแสไฟฟ้า ผ่านเครอืงกําเนิดไฟฟ้าทตี่ออยู่บนเพลาเดยีวกนั  
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(1.1.3) หม้อไอนําแรงดนัสูงจะนําเอาความร้อนทคีงเหลอือยู่จากก๊าซร้อนหลงัผ่านออกจาก

เครอืงกงัหนัก๊าซไปใชเ้พมิความรอ้นให้กบันําภายในหม้อต้มไอนําจนทําใหนํ้าเปลยีน

สถานะเป็นไอนําทมีแีรงดนัและอุณหภูมสิูงหลงัจากนันก๊าซรอ้นเหล่านีจะถูกปล่อยทงิ

ไปทางปล่องไอเสยีภายในหม้อต้มไอนําแรงดนัสูง เมอืมไีอนําไหลออกไปก็จะทําให้

ระดบันําในหม้อต้มไอนําลดลง ระบบควบคุมจะเติมนําบรสิุทธเิข้ามาใหม่เพอืรกัษา

ระดบันําใหส้มดุล โดยนําบรสิุทธทิเีตมิเขา้มาจะไหลภายในท่อ ซงึก๊าซรอ้นจะไหลผ่าน

ไปรอบๆท่อเหล่านีและเพมิความรอ้นใหนํ้าภายในท่อจนกลายเป็นไอนํา 

(1.1.4) ไอนําจากหมอ้ไอนําแรงดนัสงูจะไปยงัเครอืงกงัหนัไอนํา 

(1.1.5) ไอนําจะไปหมุนกังหนัไอนํา ซึงจะไปหมุนเครอืงกําเนิดไฟทีติดไว้ด้วยกันทําให้ได้

กระแสไฟฟ้าเกดิขนึ 

(1.1.6) ไอนําแรงดนัสูงทีผ่านการใช้งานภายในเครืองกังหนัไอนําแล้ว บางส่วนจะถูกแยก

ออกมาในระยะกลางของเครอืงกังหนัไอนํา แล้วจะถูกปรบัแรงดนัและอุณหภูมิเพอื

นําไปสง่ใหแ้ก่ลูกคา้ตามทตีอ้งการ 

(1.1.7) ไอนําทอีอกจากเครอืงกงัหนัไอนําแลว้จะไปยงัเครอืงควบแน่นและทําใหเ้ยน็ลง โดยมี

นําจากระบบระบายความรอ้นมาถ่ายเทความร้อนออกไป และส่งความร้อนนันไปทํา

การลดอุณหภูมิทีหอระบายความร้อนกระบวนการนีจะทําให้ไอนําทีผ่านเครือง

ควบแน่นกลายเป็นนําสําหรบัใชง้านอกีรอบและส่งไปยงัหม้อต้มไอนําทเีป็นการใช้นํา

หมุนเวยีนในระบบการผลติไอนํา  

 จากกระบวนการผลติดงักล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทงัหมดของกลุ่ม

บริษัทจึงสามารถผลิตได้ทงัไฟฟ้าและไอนํา เพอืส่งจ่ายให้กับกฟผ. และลูกค้าภายในนิคม

อุตสาหกรรม 

(1.2) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทงัหมดของกลุ่มบรษิทัใช้เทคโนโลย ีPV โดย

แผงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จะรบัพลงังานจากแสงอาทิตย์ และเปลยีนพลงังาน

แสงอาทติยไ์ปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยมกีระบวนการผลติดงัน ี 

(1.2.1) ชุดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกรวบรวมและติดตังให้เป็นกลุ่ม เพือสร้าง

กระแสไฟฟ้าใหไ้ดป้รมิาณตามตอ้งการ  
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(1.2.2) กระแสไฟฟ้าทผีลติไดจ้ะถูกส่งออกไปรวมกนั เพอืรวบรวมใหม้ปีรมิาณกระแสทสีูงขนึ

ก่อนทจีะสง่ไปยงัเครอืงแปลงกระแสไฟฟ้า  

(1.2.3) เครืองแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลียนไฟฟ้าจากกระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 

เพอืใหส้ามารถเชอืมต่อกบัระบบไฟฟ้าทวัไปได ้ 

(1.2.4) จากนันต้องมีการเพมิแรงดนัไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพมิแรงดนั เพอืให้

ไฟฟ้าทไีดส้ามารถต่อกบัระบบสายสง่ 

(1.3) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงันํา 

 
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังนําของกลุ่มบริษัท ซึงเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 

โครงการ และโครงการทีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและทไีดท้ําสญัญาซอืขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่าง

การพฒันาใน สปป.ลาว ทงัหมดเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงันําแบบผนันํา ซงึไม่จําเป็นต้องมี

อ่างเก็บนําเนืองจากกระบวนการผลิตจะใช้นําทีไหลอยู่ ในแม่นําตามธรรมชาติ โดยมี

กระบวนการผลติดงันี 

(1.3.1) โครงการเลอืกใชส้ถานทตีงัโรงไฟฟ้าทมีคีวามแตกต่างของความสูงของพนืท ีเพอืสรา้ง

พลงังานจากการไหลของนํา เพอืใชใ้นการขบัเคลอืนกงัหนันํา 

(1.3.2) นําตน้ทางทอียู่ในระดบัสงูจะไหลผ่านท่อลงมาทเีครอืงกงัหนันําทอียู่ดา้นล่าง โดยความ

แตกต่างของความสูงจะเพมิความเรว็ในการไหลของนํา ทาํใหม้พีลงังานจาํนวนมากใน

การหมุนเครอืงกงัหนันํา  

(1.3.3) นําทมีคีวามเรว็จะผลกัดนัเครอืงกงัหนันําใหห้มุน พรอ้มกบัหมุนเครอืงกําเนิดไฟฟ้าที

ต่ออยู่กบัแกนเดยีวกนั 

(1.3.4) ไฟฟ้าจะถูกผลิตจากเครืองกําเนิดไฟฟ้าและส่งไปทีหม้อแปลงไฟฟ้า เพือเพิม

แรงดนัไฟฟ้าก่อนทจีะสง่กระแสไฟฟ้าเขา้ไปยงัระบบสายสง่ 
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(1.4) กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มบริษัทซึงได้ทําสญัญาซือขายไฟฟ้าและอยู่

ระหว่างการพฒันา ตงัอยู่ทจีงัหวดัมุกดาหาร โดยกงัหนัลมจะเชอืมต่อกบัเครอืงกําเนิดไฟฟ้า 

เมอืกงัหนัลมหมุนจากพลงังานลม จะทาํใหเ้ครอืงกําเนิดไฟฟ้าผลติกระแสไฟฟ้าออกมาดว้ย 

 นอกจากนี กลุ่มบริษัทมกีารติดตงัอุปกรณ์ควบคุมทกีงัหนัลม ซึงจะช่วยให้การผลติ

กระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมและสงัการทํางานโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม เพอืปรบัเปลยีนให้เหมาะสมกบัสภาพภูมอิากาศทีเปลยีนแปลง รวมทงั

การปิดการทํางานขณะทีมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและปรบัทิศทางของกังหนัไปตาม

ทศิทางของกระแสลมไดจ้ากระยะไกล 

(1.5)  กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม (ยางรถยนต์ใช้แล้ว) 
 

 

โครงการโรงไฟฟ้าใช้เชอืเพลงิจากขยะอุตสาหกรรมของกลุ่มบรษิทั มสีญัญาซอืขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 1 โครงการ โดยมกีระบวนการ

ผลติดงันี 

(1.5.1) ยางรถยนตใ์ชแ้ลว้จะถูกสบัเป็นชนิเลก็ๆ เพอืเตรยีมเขา้สูก่ระบวนการไพโรไลซสิ 

(1.5.2) ยางรถยนต์ทีสับแล้วจะถูกส่งเข้า เตาไพโรไลซิส เพือสลายโมเลกุลของสาร

ไฮโดรคาร์บอนในยางรถยนต์ใหม้ขีนาดเลก็ลงโดยการใหค้วามรอ้นกบัยางในสภาวะที

ปราศจากออกซเิจน ผลติภณัฑท์ไีดจ้ากกระบวนการไพโรไลซสิดงักล่าว เรยีกว่านํามนั

ไพโรไลซสิ 

(1.5.3) นํามนัไพโรไลซสิทไีด้จะถูกส่งเขา้ระบบปรบัปรุงคุณภาพนํามนั เพอืทําการแยกชนิด

นํามนัออกใหม้คุีณสมบตัเิหมาะสมกบัความตอ้งการของเครอืงกําเนิดไฟฟ้าดเีซล 

(1.5.4) เครอืงกําเนิดไฟฟ้าดเีซล จะผลิตกระแสไฟฟ้าทแีรงดนั 6.6 กิโลโวลต์ จากนันจะใช้

หม้อแปลงไฟฟ้า เพอืเพมิแรงดนัไฟฟ้าไปท ี22 กิโลโวลต์ เพอืให้เหมาะสมกบัการ

เชอืมต่อกบัระบบสายสง่ 
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 (2) โครงสร้างพืนฐานทีใช้ในการส่งและการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา 

(2.1) กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง และบํารุงรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อ 

ไอนํา ซงึเป็นระบบสง่ไฟฟ้าและไอนําจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัไปยงัลูกค้า 

(2.2) พลังงานไฟฟ้าทีผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัททุก

โครงการ (ยกเว้น BIP2) เพอืขายให้แก่ กฟผ. จะถูกส่งไปยงัโครงข่ายสําหรบัการ

จ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่ง 115 กโิลโวลต์ ซงึเชอืมต่อกบัสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. 

อย่างไรกต็าม แมว้่ากลุ่มบรษิทัจะเป็นผูส้รา้งสายส่งไฟฟ้า แต่กลุ่มบรษิทัเป็นเจ้าของ

สายส่งไฟฟ้าเฉพาะทอียู่ภายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัเท่านัน โดย 

กฟภ. จะเป็นเจา้ของและเป็นผูบ้ํารุงรกัษาสายส่งไฟฟ้าในบรเิวณระหว่างสถานีไฟฟ้า 

(terminal substation) ทตีงัอยู่ภายในบรเิวณโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั จนไป

ถงึจุดทเีชอืมต่อกบั กฟภ.  

สําหรบัพลงังานไฟฟ้าท ีBIP2 ผลติเพอืขายให้แก่ กฟผ. จะถูกส่งจ่ายไปยงัโครงข่าย

ไฟฟ้าสําหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 69 กโิลโวลต์ ซงึเชอืมต่อกบัสถานี

ไฟฟ้าย่อยของ กฟผ. ซงึในกรณีนีกลุ่มบรษิทัเป็นผู้สรา้งและบํารุงรกัษาสายส่งไฟฟ้า

ทงัหมด 

(2.3) พลงังานไฟฟ้าทผีลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั เพอื

จําหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจะถูกส่งไปยงัลูกค้าอุตสาหกรรม โดยตรงผ่านทาง

สายส่งไฟฟ้า 22 กโิลโวลต์หรอื 115 กโิลโวลต ์ซงึกลุ่มบรษิทัเป็นผูด้ําเนินการก่อสรา้ง 

เป็นเจ้าของ และเป็นผู้บํารุงรกัษา ส่วนไอนําทผีลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนร่วมของกลุ่มบริษัท เพือขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม จะถูกส่งไปยังลูกค้า

อุตสาหกรรมแต่ละรายโดยตรงผ่านทางท่อไอนํา ซงึทางกลุ่มบรษิทัดําเนินการสร้าง

เป็นเจา้ของ และบํารุงรกัษา 

(2.4) พลงังานไฟฟ้าทผีลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพอืจําหน่ายให้แก่ 

กฟภ. หรอื กฟน. จะถูกส่งไปยงัโครงข่ายสําหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 

22 กิโลโวลต์ หรือ 115 กิโลโวลต์ ซึงเชอืมต่อกบัสถานีย่อยของ กฟภ. หรือ กฟน. 

อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่ากลุ่มบรษิทัจะเป็นผูส้รา้งสายส่งไฟฟ้าเหล่านีเอง แต่กลุ่มบรษิทั

เป็นเจา้ของสายสง่ไฟฟ้าเหล่านเีฉพาะบรเิวณภายในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั 

เท่านัน และ กฟภ. หรือ กฟน. จะเป็นเจ้าของและเป็นผู้บํารุงรกัษาสายส่งไฟฟ้าใน

บรเิวณระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (terminal substation) ทตีงัอยู่ภายในบรเิวณโครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัไปยงัจุดทเีชอืมต่อกบั กฟภ. หรอื กฟน. 

(2.5) พลงังานไฟฟ้าทผีลติโดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เพอืจาํหน่ายใหแ้ก่ กฟภ. 

จะถูกสง่ไปยงัโครงข่ายสาํหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 22 กโิลโวลตข์นึไป 

ซงึเชอืมต่อกบัสถานีของ กฟภ. 
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(2.6) ในประเทศเวยีดนาม กลุ่มบรษิทัรบัซอืไฟฟ้ามาจากบรษิัทย่อยของ EVN เพอืนํามา

ขายต่อให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี เบียนหวั โดยส่ง

ไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้า 110 กโิลโวลต์และ 22 กโิลโวลต์ ทงันี กลุ่มบรษิทัเป็นผูส้ร้าง

เป็นเจา้ของ และเป็นผูบ้ํารุงรกัษาเฉพาะสายสง่ไฟฟ้า 110 กโิลโวลต ์แต่สาํหรบัสายสง่

ไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์นัน กลุ่มบริษัทได้เช่ามาต่อจากผู้จัดการหรือเจ้าของนิคม

อุตสาหกรรม  

(2.7) ใน สปป.ลาว ไฟฟ้าทผีลิตโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงันําเพอืขายให้แก่ EDL จะถูก

ส่งไปยงัโครงข่ายสําหรบัการจ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า 115 กโิลโวลต์ ซงึ EDL 

จะเป็นเจา้ของสายสง่ไฟฟ้า แมว้่ากลุ่มบรษิทัจะเป็นผูส้รา้งสายสง่ไฟฟ้าเหล่านกีต็าม 

(3) การดาํเนินงานและการบาํรงุรกัษา  

ความสามารถในการปฏิบตัิการและการบํารุงรกัษา (O&M) ของกลุ่มบริษัททําให้กลุ่มบริษัท

สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าทมีเีสถยีรภาพและความมนัคง ตลอดจนสามารถใหบ้รกิารทมีคุีณภาพ ซงึ

เป็นปัจจยัสําคญัสําหรบัลูกค้าอุตสาหกรรม ดงันัน ทมีวศิวกรของกลุ่มบรษิทัพร้อมให้บรกิารตลอด 24 

ชวัโมงทุกวนั เพอืตอบสนองต่อทุกประเดน็ทเีกยีวขอ้งกบัการบํารุงรกัษาใหก้บัลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั 

การบํารุงรกัษาทเีหมาะสมช่วยใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขนึ กล่าวคอืสามารถผลติไฟฟ้าและไอนําโดยใชเ้ชอืเพลงิน้อยลง รวมถึงเป็นการป้องกนัโครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัจากความเสยีงจากการชาํรุดเสยีหายของเครอืงจกัร 

สญัญาการซอืขายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั กบั กฟผ. EDL  EVN และลูกคา้อุตสาหกรรมอนุญาต

ให้กลุ่มบรษิทัสามารถกําหนดช่วงเวลาให้หยุดเพอืการซ่อมบํารุง และกลุ่มบรษิทัจะพยายามใช้เฉพาะ

ช่วงเวลาในการหยุด เพอืการซ่อมบํารุงดงักล่าวตามทไีดร้บัอนุญาต 

(3.1) ภายใต้สญัญาการซอืขายไฟฟ้ากบักฟผ. กลุ่มบรษิทัสามารถหยุดเดนิเครอืงไดไ้ม่เกนิ 

840 ชัวโมง (35 วัน) สําหรับการซ่อมแซม และการบํารุงรกัษา  และไม่เกิน 1,080 

ชวัโมง (45 วนั) สําหรบัการซ่อมบํารุงครงัใหญ่ (Major Overhaul) ในแต่ละปีปฏทินิ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัไม่สามารถกําหนดเวลาสาํหรบัการบํารุงรกัษาในช่วงเวลาทมีี

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง (peak) ในเดอืนมนีาคม เมษายน และพฤษภาคมของ  ทุกปี 

ยกเว้นในกรณีทมีคีวามจําเป็น และในกรณีดงักล่าวระยะเวลาบํารุงรกัษาต้องไม่เกนิ 

30 ชวัโมง 

(3.2) ภายใต้สัญญาการซือขายไฟฟ้าของกลุ่ มบริษัท  กับ  EDL EVN และลูกค้า

ภาคอุตสาหกรรมอนุญาตใหม้กีารบํารุงรกัษาตามแต่ทกีลุ่มบรษิทัจะไดท้ําการแจง้ ซงึ

การแจ้งดงักล่าวต้องระบุเวลาเรมิต้นการซ่อมบํารุงโดยประมาณ และระยะเวลาของ

การซ่อมบํารุงครงันนัๆ  
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ทงันี กลุ่มบรษิทัจะประสานงานการหยุดซ่อมบํารุงรกัษากบัลูกค้า และจะวางแผนสําหรบัการ

บํารุงรกัษาของโครงการโรงไฟฟ้าเพอืให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุดและลดช่วงเวลาทโีครงการโรงไฟฟ้า

หยุดเดนิเครอืง 

ทีมงานบํารุงรกัษาของกลุ่มบรษิทั ซึงประจําอยู่ทโีครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ มีหน้าที

ดําเนินงานบํารุงรกัษาตามปกต ินอกจากนี โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมยงัต้องมกีารซ่อมบํารุง

ครงัใหญ่ทุก  3 และ/หรอื 6 ปี ซงึงานซ่อมบํารุงครงัใหญ่จะประกอบไปดว้ย  

 1. การแยกชนิสว่นทงัหมดหรอืบางสว่นของหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  

2. การตรวจสอบความเสยีหาย ชาํรุด หรอืสกึหรอของหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  

  3. การซ่อมแซมหรอืเปลยีนสว่นทเีสยีหาย ชาํรุด หรอืสกึหรอดงักล่าว  

4. ประกอบ ทดสอบ และทดลองเดนิเครอืงหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ ก่อนทนํีากลบัไป

ใชใ้นกระบวนการผลติอย่างเตม็รปูแบบ  

 สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาบรกิารบํารุงรกัษาระยะยาว

กบับรษิทั ซเีมนส ์จาํกดั สาํหรบักงัหนัก๊าซของบรษิทั ซเีมนส ์และ บรษิทั ไอเอชไอ คอรป์อเรชนั บรษิทั 

ไอเอชไอ เพาเวอร์ ซสิเตมส ์(ประเทศไทย) จํากดั และ บรษิทั วูด้ กรุ๊ป เฮฟว ีอนิดสัเตรยีล เทอร์บายน์ 

(ประเทศไทย) จํากดั ซงึใหบ้รกิารดูแลหลงัการขายแก่ลูกคา้ทใีชก้งัหนัก๊าซของ GE ในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน สญัญาเหล่านีทําให้กลุ่มบริษัทสามารถ (1) บํารุงรกัษาเครืองจักรกังหนัก๊าซของ

โครงการโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานทกํีาหนด เนืองจากมทีีมงานทเีชยีวชาญเป็นผู้ดูแลบํารุงรกัษา และ             

(2) ควบคุมต้นทุนในการบํารุงรกัษาเครอืงจกัรของโครงการโรงไฟฟ้า เนืองจากค่าบรกิารภายใต้สญัญา

บรกิารบํารุงรกัษาระยะยาวไดร้วมค่าใชจ้่ายในการซอือะไหล่สํารอง และวสัดุสนิเปลอืงต่างๆ เรยีบรอ้ย

แลว้  

ทีมงานบํารุงรักษาของกลุ่มบริษัทประจําแต่ละโครงการจะทําหน้าทีควบคู่ไปกับทีมงาน

บํารุงรกัษาจากภายนอกในระหว่างการปฏบิตัิงานการซ่อมบํารุงครงัใหญ่ เพอืใหไ้ดร้บัถ่ายทอดความรู้

จากทมีงานบํารุงรกัษาจากภายนอก กลุ่มบรษิทัมคีวามตงัใจทจีะดําเนินการซ่อมบํารุงครงัใหญ่ได้ด้วย

ตวัเองหลงัวนัหมดอายุของสญัญาบรกิารระยะยาว 

(4) สิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

ในประเทศไทย ธุรกจิผลติไฟฟ้าอยู่ภายใต้บงัคบั พ.ร.บ. ส่งเสรมิคุณภาพสงิแวดลอ้มแห่งชาติ 

ซึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้อนุมัติรายงาน EIA สําหรบั

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทั แต่ละโครงการทดีาํเนินการแลว้เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้  

ใน สปป.ลาว กลุ่มบริษัทมีหน้าทตี้องจดัทํารายงานศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม และสงัคม 

รวมถงึแผนการลดผลกระทบดงักล่าว โดยมกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม เป็นหน่วยงาน

ซึงทําหน้าทตีรวจทานและอนุมตัิรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสงัคม และแผนลด

ผลกระทบดงักล่าว 
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สําหรบัในประเทศเวยีดนามนัน ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่าด้วยการอนุรกัษ์สงิแวดล้อมซึง

กลุ่มบริษัทมีหน้าทตี้องจดัทํารายงาน EIA ประจําปีของ APB และยนืรายงานดงักล่าวต่อหน่วยงาน

ภาครฐัทเีกยีวขอ้งในทุกๆ ปี  

โครงการโรงไฟฟ้าทีดําเนินการแล้วของกลุ่มบริษัททุกโครงการ มีลักษณะตามทีกฎหมาย

เกยีวกบัสงิแวดลอ้มทสีําคญักําหนดไว้ และไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานสงิแวดลอ้มต่างๆ อย่างครบถ้วนมา

โดยตลอด กลุ่มบริษัทมีความเชอืมนัว่าการดําเนินกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามแนวปฏิบตัิด้าน

สงิแวดลอ้ม อนามยั และความปลอดภยั สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นทกีลุ่มธนาคารโลก

ไดกํ้าหนดขนึ (Environment, Health, and Safety Guideline: EHS Guidelines by World Bank Group 

for Thermal Power Plant) อีกทังกลุ่มบริษัทไม่มีส่วนเกียวข้องหรือเป็นคู่ความในกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ คดคีวาม หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทเีกยีวกบัสงิแวดล้อมหรอืการไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย

สงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งแต่อย่างใด นอกจากนี กลุ่มบรษิทักํากบัดูแลและควบคุมกระบวนการผลติไฟฟ้า

อย่างต่อเนือง เพอืใหม้นัใจไดว้่าการปล่อยมลพษิจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัอยู่ในระดบั

ทตีาํกว่าหรอืไม่เกนิระดบัสงูสุดทกีฎหมายกําหนด  

กลุ่มบริษัทได้จดัให้มีระบบการตรวจวดัมลพษิทเีกิดขนึจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่ม

บรษิทัอย่างต่อเนือง นอกจากนี กลุ่มบรษิทัยงัให้ความสําคญักบัการควบคุมคุณภาพอากาศในบรเิวณ

โดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัในทุกๆ ขนัตอน สําหรบักระบวนการเผาไหม้นัน กลุ่ม

บรษิทัไดม้กีารควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ 

รวมถงึควบคุมอุณหภูม ิและสดัส่วนของเชอืเพลงิ/อากาศ ใหอ้ยู่ภายในระดบัไม่เกนิทกีฎหมายกําหนด 

ตลอดจนควบคุมคุณภาพนําเสยีทถีูกปล่อยออกมาและเปรยีบเทยีบกบัแผนการจดัการและควบคุมตามที

ระบุไว้ในรายงาน EIA เพอืให้มนัใจว่าการปล่อยมลพษิและของเสยีจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ

กลุ่มบรษิทันันเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง  

กลุ่มบรษิทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไกการควบคุม เพอืลดความเสยีงใน

การรวัไหลของสารเคมแีละการสมัผสัสารเคมอีนัตรายต่อพนักงาน โดยกลุ่มบรษิทัได้คดัเลอืกสารเคมี    

ทใีชส้ําหรบักระบวนการบําบดันําเสยีอย่างระมดัระวงัและเลอืกสรรสารเคมทีมีผีลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม

และสุขภาพของพนักงานน้อยทสีุดเท่าทจีะเป็นไปได้ 

นอกจากน ีกลุ่มบรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการฝึกซอ้มดา้นความปลอดภยั สุขภาพและสงิแวดลอ้ม 

เพอืสรา้งความตระหนักในเรอืงดงักล่าวใหแ้ก่พนักงาน ซงึไดค้รอบคลุมถงึการป้องกนัการรวัไหลและขอ้

ปฏบิตัเิมอืเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน  อกีทงักลุ่มบรษิทัยงัจดัใหม้แีผนการรองรบัต่อการรวัไหลของสารเคมทีี

อาจเกดิขนึพร้อมทงัฝึกซ้อมพนักงานให้มคีวามพร้อมหากมเีหตุการณ์ฉุกเฉินเกดิขนึ นอกจากนี กลุ่ม

บรษิทัจะเตรยีมการและจดัทาํรายงานเกยีวกบัการปล่อยของเสยีทงัทอีนัตรายและไม่อนัตรายเพอืแจง้ต่อ

หน่วยงานรฐัทเีกยีวขอ้ง และกําหนดแนวทางปฏบิัตใินการจดัเกบ็และแยกประเภทของเสยี สําหรบัการ

จัดการเรอืงของเสยีงรบกวน กลุ่มบริษัทได้ทําสญัญากับผู้เชยีวชาญด้านการควบคุมเสยีงเพอืดูแล

ควบคุมระดบัเสยีงใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด 
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(5) การรบัรองระบบจดัการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 

บริษัทมุ่งมนัทีจะพฒันากระบวนการทางธุรกิจและการให้บริการโดยนําระบบการจัดการ

คุณภาพตามทีกําหนด เพอืให้เกิดความมนัใจในการดูแลสงิแวดล้อมและความปลอดภยั โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัททีเปิดดําเนินการต่างได้รบัการรบัรองระบบการจดัการ

สงิแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 / ISO 45001 และไดร้บัการรบัรองความปลอดภยัตามมาตรฐาน 

TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนือง ซงึแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มบรษิทัไดด้ําเนินกจิการโครงการโรงไฟฟ้า

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทเีป็นทยีอมรบัโดยทวัไปในระดบัโลก 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

กลุ่มบรษิทัใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืช่วยให้การดําเนินงานและการบรหิารจดัการของกลุ่ม

บรษิทัมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ  

บี.กริม เพาเวอร์ เชอืว่าโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบรษิทั ซึงประกอบไปด้วย

คอมพวิเตอร์ทมีสีมรรถนะสูงเพอืการจดัการขอ้มูลต่างๆ และยงัมเีครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ซงึทําให้การ

สอืสารภายในระหว่างสาํนักงานในทอ้งถนิและภูมภิาคต่างๆ เป็นไปอย่างราบรนื 

กลุ่มบริษัทใช้ระบบสารสนเทศทีหลากหลาย เพือบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนการ

ตดัสนิใจในเรอืงต่างๆ ซงึระบบดงักล่าวประกอบดว้ยโปรแกรมทมีขีายอยู่โดยทวัไป เช่น ระบบเกยีวกบั

การบัญชี การบริหารงานซ่อมบํารุง และการบริหารจัดการเกียวกับการจัดหาและจัดการรายการ

ทรพัยส์นิ และโปรแกรมทกีลุ่มบรษิทัออกแบบขนึมาโดยเฉพาะเพอืใชภ้ายในองค์กร เช่น ระบบเกยีวกบั

บุคลากรและบญัชเีงนิเดอืน โดยกลุ่มบรษิทัใชโ้ปรแกรม IBM Cognos เพอืเพมิประสทิธภิาพของระบบ

การควบคุมและจดัการงบประมาณดว้ยการลดระยะเวลาในการจดัทํางบประมาณและลดขอ้ผดิพลาดที

เกดิจากมนุษย ์  

นอกจากนี กลุ่มบรษิทัใช้ประโยชน์จากระบบอตัโนมตัใินการควบคุม จดัการ และจดัหาขอ้มูล 

เพอืติดตามและควบคุมการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมออนไลน์ และยงั

ช่วยให้กลุ่มบริษทัสามารถติดตามและควบคุมการขนส่ง และการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่าง

ต่อเนือง ดงันันกลุ่มบรษิทัจงึสามารถวเิคราะห์และตอบสนองต่อขอ้ผดิพลาดทเีกดิขนึหรอือาจเกดิขนึได้

อย่างทนัท่วงท ีและลดระยะเวลาในการหยุดชะงกัของการใหบ้รกิารอกีดว้ย 

2.1.3 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 กลุ่มบรษิทัได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุน โดยโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัททียงัอยู่ระหว่างการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 
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บริษทั การยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล

สาํหรบักาํไรจาก

กิจการทีได้รบั

การส่งเสริมเป็น

ระยะเวลา 8 ปี 

นับแต่วนัทีเปิด

ดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์

การลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลร้อยละ 50 

สาํหรบักาํไรจากกิจการ

ทีได้รบัการส่งเสริมเป็น

กาํหนดระยะเวลา 5 ปี

นับแต่ระยะเวลาการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลสินสุดลง 

สิทธิในการ

ยกเว้นอากรขา

เข้าสาํหรบั

เครืองจกัรตามที

คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั 

สิทธิในการยกเว้นไม่ต้อง

นําเงินปันผลจากกิจการที

ได้รบัการส่งเสริม ซึง

ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลไปรวมคาํนวณ

เพือเสียภาษีเงินได้ตลอด

ระยะเวลาทีได้รบัยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ABP3 9 - 9 9 

ABP4 9 - 9 9 

ABP5 9 - 9 9 

ABPR1 9 9 9 9 

ABPR2 9 9 9 9 

ABPR3 9 9 9 9 

ABPR4 9 9 9 9 

ABPR5 9 9 9 9 

Solarwa 9 - 9 9 

BGYSP 9 - 9 9 

BGSPS1 9 9 9 9 

TPS  9 - 9 9 

BIP1 9 - 9 9 

BIP2 9 - 9 9 

BPWHA1 9 - 9 9 

BPLC2 9 9 9 9 

Solar WVO and CO-OP 9 - 9 9 

PIC 9 - 9 9 
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2.1.4 สญัญาซือขายไฟฟ้า 

กาํลงัการผลิตตามสญัญา (Contracted Capacity) 

ตารางด้านล่างแสดงถึงกําลงัการผลติตามสญัญา (Contracted Capacity) ของโครงการโรงไฟฟ้า   ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

 กําลงัผลติตามสญัญา จาํนวนสญัญา 

ไฟฟ้า กฟผ. 1,310 เมกะวตัต์ 16 

 กฟภ. 146 เมกะวตัต์ 21 

 กฟน. 20 เมกะวตัต์ 4 

 EDL 133 เมกะวตัต์ 9 

 EVN 564 เมกะวตัต ์ 2 

 ลูกคา้อุตสาหกรรมประเทศไทย 600 เมกะวตัต์ 186 

 ลูกคา้อุตสาหกรรมประเทศเวยีดนาม  364 เมกะวตัต์ 252 

ไอนํา  189 ตนัต่อชวัโมง 20 
 

1 ประกอบไปดว้ยไฟฟ้าทขีายต่อไปยงัลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ี เบยีนหวั โดย APB ซอืไฟฟ้าโดยตรงจากบรษิทั

ย่อยของ EVN และนําไปขายต่อใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 ลูกค้า 

ลูกค้าผู้ซอืไฟฟ้าและไอนําจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั ได้แก่ กฟผ. กฟภ. กฟน. EDL EVN 

และลูกคา้อุตสาหกรรม 

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

กลุ่มบริษัทขายไฟฟ้าทีผลิตได้ส่วนใหญ่ให้แก่กฟผ. ซึงเป็นรัฐวิสาหกิจทีจัดตังขึนตาม

พระราชบญัญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2512 และเป็นผู้ผลิตและจดัส่งไฟฟ้าของ

ประเทศซงึอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน กฟผ. เป็นผูซ้อืไฟฟ้าในลกัษณะการคา้สง่ราย

สาํคญั และควบคุมการสง่ไฟฟ้าแบบคา้สง่ทงัหมดในประเทศไทย นอกจากน ีกฟผ. ยงัเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าที

ใหญ่ทสีุดในประเทศไทย 

กฟผ. เป็นองค์กรทมีีบทบาทสําคญัในระบบพลงังานของประเทศ โดยมีการผลิตไฟฟ้าด้วย

โครงการโรงไฟฟ้าของตนเอง และรบัซอืไฟฟ้าจาก IPP และ SPP ทงัจากภายในประเทศไทยและจาก

ประเทศเพอืนบ้าน อกีทงัยงัขายและส่งไฟฟ้าเกอืบทงัหมดให้แก่กฟน. และกฟภ. ซงึนําไปจดัขายต่อ

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค   ตลอดระยะเวลาทผ่ีานมา กลุ่มบรษิทัยงัไม่เคยประสบปัญหากบักฟผ. ในเรอืงการเรยีก

เกบ็ค่าพลงัไฟฟ้า (capacity payment) และค่าไฟฟ้าทกีลุ่มบรษิทั ผลติและสง่ใหแ้ก่กฟผ. ภายใต้สัญญา

ซอืขายไฟฟ้ากบักฟผ.  
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(2) การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  

 กฟภ. เป็นหน่วยงานซงึเป็นรฐัวิสาหกจิทดีูแลดา้นสาธารณูปโภค ซงึอยู่ภายใต้การกํากบัดูแล

ของกระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตงัขนึเมอืวนัท ี28 กนัยายน 2503 โดยพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าสว่น

ภูมภิาค พ.ศ. 2503 กฟภ. มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั คอื การผลติ จดัหา จ่ายไฟฟ้า และขาย

ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมใน 74 จังหวดัของประเทศไทย รวมพนืที

ให้บรกิารมากกว่า 510,000 ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 99.4 ของประเทศ  โดย กฟภ. ไม่ได้

ใหบ้รกิารในพนืทเีขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ  

กฟภ. เป็นผูร้บัซอืไฟฟ้าทผีลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โครงการโรงไฟฟ้า

ขยะอุตสาหกรรมของกลุ่มบรษิทั และจะเป็นผูร้บัซอืรายเดยีวทรีบัซอืไฟฟ้าทผีลติจากโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลมของกลุ่มบรษิทั อกีดว้ย  

 (3) การไฟฟ้านครหลวง 

กฟน. เป็นหน่วยงานซงึเป็นรฐัวสิาหกจิทดีูแลด้านสาธารณูปโภค ซงึอยู่ภายใต้การกํากบัดูแล

ของกระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตงัขนึเมอืวนัท ี1 สงิหาคม 2501 โดยพระราชบญัญตักิารไฟฟ้านคร

หลวง พ.ศ. 2501 กฟน. มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั คอื การผลติ จดัหา จ่ายไฟฟ้า และขายไฟฟ้า

ให้แก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมใน 3 จังหวดัคือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมุทรปราการ รวมพนืทใีหบ้รกิารมากกว่า 3,192 ตารางกโิลเมตร   

  กฟน. เป็นผูร้บัซอืไฟฟ้าทผีลติจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทั  

(4) การไฟฟ้าลาว 

EDL เป็นหน่วยงานซึงเป็นรฐัวิสาหกิจของ สปป.ลาว ซึงจัดตงัขนึภายใต้กฎหมายว่าด้วย

วสิาหกจิ (เลขท ี46/NA ลงวนัท ี26 ธนัวาคม 2556) โดยมรีฐับาลลาวเป็นเจา้ของรอ้ยละ 100 EDL เป็น

เจา้ของและประกอบกจิการผลติไฟฟ้า สง่ผ่านไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้า (Electricity Distribution Assets) ใน 

สปป.ลาว นอกจากนี EDL ยงัเป็นผูท้าํหน้าทจีดัการการนําเขา้และสง่ออกไฟฟ้าจากโครงขา่ยสาํหรบัการ

จ่ายไฟฟ้าแห่งชาตขิอง สปป.ลาวอกีดว้ย (National Electricity Grid)  

(5) การไฟฟ้าเวียดนาม  

EVN เป็นหน่วยงานซึงเป็นรฐัวิสาหกิจของประเทศเวียดนาม ก่อตงัขนึเมอืวนัท ี10 ตุลาคม 

2537 ซงึจดัตงัขนึภายใต้พระราชกฤษฎกีา (เลขท ี14/CP ลงวนัท ี27 มกราคม 2538) เป็นผูร้บัผดิชอบ

ต่อการสง่ การกระจายและการจาํหน่ายไฟฟ้า และยงัเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าหลกัของประเทศ 

(6) ลูกค้าอตุสาหกรรม 

ลูกคา้อุตสาหกรรมของกลุ่มบรษิทั ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง 

อุตสาหกรรมยานยนต์ อเิล็กทรอนิกส์ และเหล็ก ซงึลูกค้าอุตสาหกรรมหลายรายเป็นบรษิัทย่อยหรือ



 

ส่วนท ี1 - 2 หน้า 14 

 
 

บรษิทัในกลุ่มของบรษิทัขา้มชาติ เนืองจากลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่ม

บรษิทัมคีวามต้องการไฟฟ้าอย่างมาก กลุ่มบรษิทัจงึสามารถกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลอืกลูกค้าเพอื

ช่วยใหก้ารผลติไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั มปีระสทิธภิาพสูงทสีุด และเพอืสรา้งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่

กลุ่มบรษิทั 

2.2.2 งานด้านการตลาดและการขาย 

(1) การกาํหนดราคา 

กลุ่มบรษิทัมฝ่ีายขายและการตลาดซงึรบัผดิชอบลูกคา้สําหรบัภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซงึ

ทําหน้าทหีาธุรกจิใหม่ๆ ทงัจากลูกคา้รายใหม่ หรอืจากการขยายการทําธุรกจิเพมิเตมิกบัลูกคา้รายเดมิ 

นอกจากนี ฝ่ายขายและการตลาดยงัรบัผดิชอบในการเตรยีมการและเจรจาเพอืทําสญัญาซอืขายฉบบั

ใหม่กบัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยทวัไป กลุ่มบรษิทัทําการกําหนดราคาค่าไฟฟ้าและไอนําบางส่วนดว้ยวธิี

กําหนดราคาจากต้นทุนทีลูกค้าหลีกเลียงได้หากซือจากกลุ่มบริษัท (avoided-cost) (ซึงหมายถึง

ค่าใช้จ่ายทลีูกค้าอุตสาหกรรมจะต้องแบกรบัหากต้องทําการจดัหาพลงังานด้วยตนเองหรือรบัมาจาก

แหล่งอนื เช่น ซอืไฟฟ้าจาก กฟภ. หรอื ตน้ทุนในการตดิตงัและผลติไอนํา) ซงึเป็นวธิกีารกําหนดราคาที

มปีระสทิธภิาพและช่วยใหส้รา้งอตัราผลกําไรไดม้ากทสีุด   

(2) การดแูลความสมัพนัธก์บัลูกค้า 

เนืองจากกลุ่มบรษิทัดําเนินงานภายใตส้ญัญาระยะยาวกบัลูกคา้ ดงันัน กลุ่มบรษิทัจงึไดแ้ต่งตงั

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาดทมีคีวามเชยีวชาญ เพอืรบัผดิชอบในการดแูลความสมัพนัธ์กบัลูกค้าราย

ใหญ่ในปัจจุบนัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด  

นอกจากน ีฝ่ายขายและการตลาดของกลุ่มบรษิทัยงัมกีารพฒันาแผนงานสาํหรบัลูกคา้แต่ละราย 

ซงึช่วยใหก้ลุ่มบรษิทั เขา้ใจความต้องการของลูกคา้ไดด้ยีงิขนึและสามารถตอบสนองได้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า นอกจากนี ฝ่ายขายและการตลาดยงัช่วยบรหิารความต้องการในการใชไ้ฟฟ้าของ

ลูกคา้อุตสาหกรรมโดยพจิารณาจากแผนธุรกจิของลูกคา้และจากการสาํรวจพนืททีงัหมดของโรงงานและ

อตัราการใชพ้ลงังานในความเป็นจรงิ หากพบว่ามคีวามต้องการการใชไ้ฟฟ้าทเีพมิขนึอย่างมนีัยสําคญั

จากลูกคา้อุตสาหกรรมรายใด เจ้าหน้าทฝ่ีายขายและการตลาดจะเขา้เจรจากบัลูกคา้ดงักล่าวเพอืตดิตงั

มาตรวดัใหม่และเขา้ทําสญัญาซอืขายไฟฟ้าฉบบัใหม่ รวมถึงขอ้ร้องเรยีนด้านเทคนิคและธุรกจิต่างๆ 

ด้วย ในส่วนของความเป็นผู้นําในการผลติไฟฟ้า กลุ่มบรษิทัมุ่งมนัทจีะดํารงไวซ้งึความเป็นเลศิในการ

ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารทมีคุีณภาพดว้ยความสมาํเสมอและน่าเชอืถอื ซงึเป็นจุดเด่นสาํคญัทกีลุ่มบรษิทั

นํามาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการทาํตลาดกบัลูกคา้ 
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2.2.3 การแข่งขนั 

 (1) การแข่งขนัในธรุกิจไฟฟ้า 

ในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. EDL และ EVN กลุ่มบรษิทัไม่ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัเนืองจาก

กลุ่มบรษิทั ได้ทําสญัญาซอืขายไฟฟ้าระยะยาว เป็นทเีรยีบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิทัจะต้อง

แข่งขนัในการสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าใหม่ๆ ทจีะเกดิขนึในอนาคต กบับรษิทัผูป้ระกอบกจิการพลงังาน

ในประเทศ ตลอดจนบริษัทชันนําในภูมิภาคและบุคคลอืนๆ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทเชือมันว่า 

ประสบการณ์ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั ความพรอ้มของบุคลากรและผูบ้รหิาร และ

ความสมัพนัธอ์นัดกีบัพนัธมติรทางธุรกจิและชุมชน กลุ่มบรษิทัมศีกัยภาพทจีะประสบความสาํเรจ็ในการ

แขง่ขนัได ้

สําหรบัการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทให้ความสําคญัในการรกัษาลูกค้า

อุตสาหกรรมทมีอียู่ในปัจจุบนัและการหาลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทโีครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัตงัอยู่ อย่างไรกด็ ีในประเทศไทยกลุ่มบรษิทัต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทสีําคญั

กบั กฟภ.  

กลุ่มบรษิทัสามารถหลกีเลยีงการแข่งขนัโดยตรงกบัคู่แข่งในการรกัษาลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัทมีอียู่

ในปัจจุบนัได ้ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน ี 

1. ระบบจดัจําหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท มีเสถียรภาพและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

2. กลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาซอืขายระยะยาวกบัลูกคา้ปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัทุกราย  

3. กลุ่มบริษัทได้ติดตังสายส่งกระแสไฟฟ้าและระบบท่อเชือมโยงเพือลําเลียงไอนํา

โดยตรงไปยงัโรงงานของลูกคา้แต่ละราย ซงึการดําเนินการเชอืมต่อใหม่จะมค่ีาใชจ้่าย

ค่อนขา้งสงู  

(2) การแข่งขนัในธรุกิจไอนํา 

การจดัส่งไอนํามขีอ้จํากดัดา้นระยะทาง เนืองจากการสูญเสยีความรอ้นของไอนําในขณะจดัส่ง 

ทาํใหก้ลุ่มบรษิทั ไม่ตอ้งแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอนื  

2.2.4  ภาวะตลาดในประเทศไทย 

 (1) การจดัการอตุสาหกรรมไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นองค์กรหลกัของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยโดย กฟผ. เป็นรฐัวสิาหกจิซงึมี

หน้าทรีบัผดิชอบผลติไฟฟ้าและสง่ไฟฟ้า ซงึรวมทงัการขายไฟฟ้าแบบคา้สง่อกีดว้ย ณ สนิปี 2562 กฟผ. 

มสี่วนแบ่งกําลงัการผลติไฟฟ้ารอ้ยละ 33 ของกําลงัผลติไฟฟ้าทงัหมดในประเทศไทย (ไม่รวมกําลงัการ

ผลติไฟฟ้าตามสญัญาของผูผ้ลติไฟฟ้าใชเ้อง (IPS) และผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)) 

ในฐานะผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. ควบคุมให้ระบบไฟฟ้ามคีวามสมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อุปทานและมปีระสทิธภิาพในการให้บรกิารแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกราย กฟผ. มหีน้าทรีบัผดิชอบบรหิารและ
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ควบคุมการผลิตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านศูนย์ควบคุมระบบกําลงัไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control 

Centre) และศูนยค์วบคุมระบบกําลงัไฟฟ้าในภูมภิาคจํานวน 5 แห่ง จากโรงไฟฟ้าทุกโรงทเีชอืมต่อกบั

ระบบส่งไฟฟ้ากําลงัสูง และส่งไฟฟ้าดงักล่าวไปยงัระบบจําหน่ายไฟฟ้า ซงึจะจําหน่ายไฟฟ้าทมีแีรงดนั

ตําไปยงัครวัเรอืนและผูใ้ชไ้ฟฟ้าอนืๆ  นอกจากนัน กฟผ. ยงัเป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคุมบรหิารระบบ

สง่ไฟฟ้าของประเทศ ซงึรวมถงึสายสง่ไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสงู  

ภายใต้กฎหมายไทย ไฟฟ้าทงัหมดทจี่ายเขา้ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ไม่ว่าจะมาจากผูผ้ลติ

ไฟฟ้าเอกชน หน่วยงานรฐัอนืๆ หรอื ผูผ้ลติไฟฟ้าในประเทศเพอืนบา้น จะต้องขายใหก้บั กฟผ. เท่านนั 

ดังนัน กฟผ. จึงเป็นองค์กรเดียวทีสามารถขายส่งไฟฟ้าให้กับผู้จําหน่ายไฟฟ้า (อย่างไรก็ตาม มี

ขอ้ยกเวน้บางประการในกรณีทไีฟฟ้าถูกขายใหก้ับผูจ้ําหน่ายไฟฟ้าโดยตรง) ภาพ 1 ดา้นล่าง แสดงถงึ

ภาพรวมการจดัการกจิการและโครงสรา้งห่วงโซ่คุณค่าในประเทศไทย 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผูจ้ําหน่ายไฟฟ้าเพยีง 2 

รายของประเทศทจีําหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าทวัไป โดย กฟน. จะทําหน้าทรีับผดิชอบในการจดัจําหน่าย

และจดัหาไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัสมุทรปราการ สว่น กฟภ. จะใหบ้รกิารพนืที
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ทเีหลอืทงัประเทศ โดยในปี  2562 กฟภ. มสี่วนแบ่งตลาดของการจําหน่ายไฟฟ้าอยู่ทรีอ้ยละ 71 กฟน. 

ร้อยละ 28 ทเีหลอือกีร้อยละ 1 ประกอบไปด้วยผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่จํานวนไม่มากทไีด้รบับรกิารจาก 

กฟผ. โดยตรงผ่านทางสญัญาเดมิทมีอียู่มาแต่ก่อนแลว้ ซงึไม่คาดว่าจะมจีาํนวนเพมิขนึ   

ในบางกรณี บริษัทไฟฟ้าเอกชนอาจมีระบบจําหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมทีตนเอง

ให้บรกิาร ซงึจะดําเนินงานควบคู่ไปกบัระบบจําหน่ายของ กฟภ. ทดีําเนินการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

เดยีวกนั นอกจากนัน กฟภ. ยงัไดถ้อืครองสนิทรพัยบ์างส่วนทถีอืว่าเป็นระบบสง่ไฟฟ้า เช่น หมอ้แปลง

ไฟฟ้าแรงสงู และสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 

 นับแต่ปี 2550 คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ได้ทําหน้าทเีป็นหน่วยงานกํากับ

ดแูลอสิระสาํหรบักจิการพลงังาน ซงึจะรบัผดิชอบในการกํากบัดแูลตลาดพลงังาน ควบคุมอตัราค่าไฟฟ้า 

ออกใบอนุญาต และระงบัข้อพพิาท โดย กกพ. ซึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการทงัหมด 7 คน ถูก

มอบหมายให้ดํารงไว้ซงึความยุติธรรมทางการค้าระหว่างผู้บรโิภค ผู้ผลติ และผู้มสี่วนได้เสียอนืๆ ใน

กจิการพลงังาน ทงันีหน้าทหีลกัของ กกพ. คอืการควบคุมกฎระเบยีบในการผลติไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า 

การจาํหน่ายไฟฟ้า และศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้า (กฟผ.) 

 (2) กรอบการดาํเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)  

 เพอืตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้าทเีพมิสงูขนึในช่วง 20-30 ปีทผ่ีานมา ประเทศไทยไดร้เิรมิให้

ภาคเอกชนมสีว่นร่วมในกจิการพลงังาน ซงึไดแ้ก่ การรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผูผ้ลติ

ไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) และผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP) โดยไดแ้ยกประเภทของผูผ้ลติไฟฟ้าตามที

แสดงไวใ้นภาพ 2  
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การรบัซือไฟฟ้าจาก IPP ในประเทศไทยได้เริมต้นขนึในปี 2537 โดยได้มีการประมูล IPP 3 

รอบดว้ยกนั โดยทาํการประมลูกําลงัผลติไฟฟ้าทงัหมดท ี16.2 กกิะวตัต ์ 

สําหรบัโครงการขนาดเลก็ลงมา กฟผ. และ กพช. ไดเ้รมิการรบัซอืไฟฟ้าจาก SPP ในปี 2535 

เพอืตอบสนองต่อการขาดแคลนไฟฟ้า ความต้องการทีจะให้ภาคเอกชนเขา้ร่วมในกจิการไฟฟ้า การ

ผลักดันประสิทธิภาพพลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานหมุนเวียน ( renewable 

energy) และความรอ้นเหลอืทงิ (waste heat) โดยการรบัซอืไฟฟ้าจาก SPP อนุญาตใหเ้อกชนสามารถ

ยนืข้อเสนอโครงการทมีีกําลงัผลิตไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวตัต์ เพอืขายให้กบั กฟผ. กําลงัผลิตไฟฟ้า

ส่วนเกนิสามารถนําไปใชภ้ายในเองได้ ( inside the fence) หรอืขายให้กบัอุตสาหกรรมอนืๆ ในละแวก

ใกลเ้คยีง ทงันี กฟผ. ยงัสามารถพจิารณารบัซอืกําลงัผลติไฟฟ้าเพมิไดถ้งึ 90 เมกะวตัต์ จาก SPP เป็น

บางกรณี (มกีารซอืกําลงัผลติไฟฟ้าในจํานวนดงักล่าวหลายครงั ซงึโครงการ SPP ส่วนมากของบ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์ไดร้วมอยู่ในนีดว้ย) การรบัซอืไฟฟ้าจาก SPP ไดป้ระสบความสาํเรจ็ในการดงึดดูเงนิลงทุนเขา้

สู่กจิการไฟฟ้า สนองความต้องการของทงันักลงทุนและ กฟผ. และนโยบายของรฐั ตาราง 1 ด้านล่าง 

แสดงภาพรวมของผูผ้ลติไฟฟ้ารายประเภท 
 

ตาราง 1 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าในตลาดการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า ขายกาํลงัผลิตไฟฟ้าให้กบั เงือนไขกาํลงัผลิตไฟฟ้า 

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) กฟผ. มากกว่า 90 เมกะวตัต ์

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) กฟผ. ตงัแต่ 10 เมกะวตัต ์ถงึ ไม่เกนิ 90 

เมกะวตัต ์ 

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP) กฟภ. และ กฟน. ไม่เกนิ 10 เมกะวตัต ์

ทมีา: กกพ. 
 

ทงั IPP และ SPP นันได้มกีารทําสญัญาซอืขายไฟฟ้าระยะยาวกบักฟผ. โดย กฟผ. เป็นผูร้บั

ซอืเพยีงรายเดยีวของ IPP และ เป็นผูร้บัซอืรายหลกัของ SPP (โดยส่วนมากสญัญาจะมรีะยะเวลาอยู่ท ี

20 หรอื 25 ปี) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 IPP และ SPP มีกําลงัผลิตไฟฟ้าทงัหมดเชือมต่อกบัระบบส่งไฟฟ้าของ 

กฟผ. อยู่ท ี24.4 กกิะวตัต ์(14.9 กกิะวตัต ์และ 9.5 กกิะวตัต ์ตามลําดบั) (หรอืประมาณรอ้ยละ 54 ของ

กําลงัผลติไฟฟ้าทงัหมด)  

(3) แนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 ทผ่ีานมาการใช้พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยเพมิขนึเฉลยีรอ้ยละ 2.5 ต่อปี ตามทแีสดงไวใ้น 

ภาพ 3 ดา้นล่าง จะเหน็ไดว้่าการเตบิโตของการใชพ้ลงังานไฟฟ้านันแทบจะกล่าวไดว้่าเคลอืนไหวตาม

การเตบิโตทางเศรษฐกจิ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึการเตบิโตทสีูงมาโดยตลอดจากปี 2557 หลงัจากการชะลอ

ตวัทางเศรษฐกจิโลกและสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทย โดยในปี 2562 การใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ขนัสุดท้ายได้เพิมขึนไปถึง 192,956 กิกะวัตต์-ชัวโมง คิดเป็น อัตราการเติบโตทีร้อยละ 2.7 เมือ

เปรยีบเทยีบจากปี  2561 ซงึภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาทมีสีดัส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงทสีุดคดิเป็นรอ้ยละ 
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44.6 ของการใชไ้ฟฟ้าทงัประเทศ ภาคครวัเรอืนเป็นอนัดบัทสีองรอ้ยละ 25.5 และตามมาดว้ยภาคธุรกจิ

และกจิการขนาดเลก็ทรีอ้ยละ 25.5 ซงึภาพ 3 และภาพ 4 ดา้นล่างแสดงถงึขอ้มลูดงักล่าว  

 

  

 

แนวโน้มความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 

 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดไดเ้พมิขนึจาก 16.7 กกิะวตัตใ์นปี 2545 เป็น 30.9 กกิะวตัตใ์นปี 

2562 ภาพ 5 ดา้นล่างแสดงใหเ้หน็ว่าความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดมกัเกดิขนึในช่วงไตรมาสท ี 2 ของ

แต่ละปี คอืช่วงเดอืนเมษายนและเดอืนพฤษภาคม 
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(4) หลกัการสาํคญัและแนวทางในการจดัทาํแผน PDP 2561  

  หลกัการสาํคญัของแผน PDP 2561 ม ี3 ประเดน็คอืดา้นความมนัคง (Security) ดา้นเศรษฐกจิ 

(Economy) และดา้นสงิแวดลอ้ม (Ecology)  

ดา้นความมนัคง (Security) : ความมนัคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ทตีอ้งครอบคลุมทงัระบบ

ผลติไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้ารายพนืท ีเพอืรองรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิและมกีารกระจายสดัส่วนเชอืเพลงิ (Fuel Diversification) ทใีชใ้นการผลติไฟฟ้า เพอืลดความ

เสยีงเรอืงการพงึพงิเชอืเพลงิชนิดใดชนิดหนงึมากเกนิไป ซงึจะตอ้งมโีรงไฟฟ้าเพอืความมนัคงในระดบัที

เหมาะสม เพอืรองรบัการเกดิวกิฤตดิา้นพลงังาน 

ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) : มกีารพจิารณาเรอืงตน้ทุนค่าไฟทเีหมาะสม ทงัในเรอืงของส่งเสรมิ

การผลติไฟฟ้าทมีตี้นทุนตํา เพอืลดภาระของผูใ้ชไ้ฟฟ้า รวมถงึการบรหิารจดัการต้นทุนการผลติไฟฟ้า

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ด้านสงิแวดล้อม (Ecology) : มเีป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ส่งเสรมิระบบไฟฟ้าแบบไมโครกรดิ (Micro Grid) ในพนืทหี่างไกลและเขตเศรษฐกจิพเิศษ  และส่งเสรมิ

ประสทิธภิาพในระบบไฟฟ้า  

(5) การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าตามแผน PDP 2561 

จากแผน PDP 2561 ณ สนิปี 2570 และ 2580 ค่าพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของระบบ 3 

การไฟฟ้า ท ี41,079 เมกะวตัต์ และ 53,997 เมกะวตัต์ ตามลําดบั ขณะทพียากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

สงูสุดของประเทศ ท ี47,065 เมกะวตัต ์และ 61,965 เมกะวตัต ์ตามลําดบั 

ซึงการคาดการณ์เหล่านีจะมีผลกระทบต่อกิจการไฟฟ้าในหลายๆ  แง่มุม โดยเฉพาะเวลาที

จําเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ การปรบัลดการพยากรณ์ความต้องการนําไปสู่การปรบัแก้ไข

ระยะเวลาทจีําเป็นในการเพมิกําลงัการผลติไฟฟ้า ทําใหเ้กดิความล่าชา้ในการเปิดรบัซอืไฟฟ้าจาก IPP 

และ SPP รอบใหม่ เป็นต้น ซงึเป็นผลดตี่อบรษิทัทมี ีPPA อยู่ก่อนแล้ว ทําให้บรษิทัมคีวามได้เปรยีบ

กว่าบรษิทัรายใหม่ทคีาดหวงัจะเขา้มาสูต่ลาดพลงังานไฟฟ้าผ่านการเปิดรบัซอืรอบใหม่ 

  (6) การคาดการณ์ความต้องการกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเพิมเติมตามแผน PDP 2561 

เมอืพจิารณากําลงัการผลติไฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้า พบว่าในปี 2560 มคีวามต้องการใช้

ไฟฟ้า 30,303 เมกะวตัต์ เทยีบกบักําลงัการผลติไฟฟ้าทเีชอืถือได้ทปีระมาณ 34,538 เมกะวตัต์ ทงันี

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้าในปี 2580 จะอยู่ท ี53,997 เมกะวตัต ์ซงึเกนิกว่ากําลงัการ

ผลติไฟฟ้าทเีชอืถอืไดท้ ี27,229 เมกะวตัต ์ซงึจะมากขนึเรอืยๆ ตามโรงไฟฟ้าทจีะหมดอายุสญัญา (ปลด

ออกจากระบบ) 

ดงันันจงึต้องมกีารจดัสรรกําลงัการผลติไฟฟ้าทเีชอืถอืไดใ้หเ้พยีงพอกบัความต้องการใชไ้ฟฟ้า  

ในปี 2580 โดยมหีลกัการดงันี 
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- จดัหาโรงไฟฟ้าเพอืความมนัคงจากโรงไฟฟ้าหลกั (Firm Baseload) 

- สนับสนุนโรงไฟฟ้าตามนโยบายภาครฐั เช่นโรงไฟฟ้าขยะ ซอืไฟฟ้าจากต่างประเทศ 

- ขอ้ตกลงของ COP21 โดยจดัหาจากพลงังานหมุนเวยีนและการอนุรกัษ์พลงังาน 

- การแข่งขนัเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี (Innovation 

Disruptions) ไดแ้ก่ ระบบไมโครกรดิ ระบบกกัเกบ็พลงังาน ผูใ้ชไ้ฟฟ้าแบบ Prosumer 

(7) กาํลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ ปี 2561-2580 ตามแผน PDP 2561 

  กําลงัการผลติสนิปี 2560    46,090 เมกะวตัต ์

  กําลงัการผลติไฟฟ้าใหม่ระหว่างปี 2561 – 2580 56,431 เมกะวตัต ์

  กําลงัการผลติทปีลดออกระหว่างปี 2561 – 2580 (25,310)เมกะวตัต ์

  กาํลงัการผลิตไฟฟ้าสินปี 2580   77,211 เมกะวตัต์ 

 

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ปี 2561 – 2580 

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน   20,766 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงันําแบบสบูกลบัของ กฟผ.      500 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชนั      2,112 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม (กฟผ. / IPP)  13,156 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าถ่านหนิ / ลกิไนต ์(กฟผ. / IPP)    1,740 เมกะวตัต ์

ซอืต่างประเทศ       5,857 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าหลกัแขง่ขนั (กฟผ. / IPP)    8,300 เมกะวตัต ์

แผนอนุรกัษ์พลงังาน        4,000 เมกะวตัต ์

รวม     56,431 เมกะวตัต์ 
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ภาพ 8 ด้านล่างนีแสดงประมาณการสดัส่วนกําลงัการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชอืเพลงิของ

ประเทศไทยตามแผน PDP 2561 ไปจนถงึปี 2580 โดยกําลงัการผลติไฟฟ้ารวมในปี 2561 คาดว่าจะมี

มากกว่า 200 กิกะวตัต์-ชวัโมง โดยทีประมาณร้อยละ 60 ของกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม จะใช้ก๊าซ

ธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ รอ้ยละ 22 ของกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม จะใชถ้่านหนินําเขา้และลกิไนต์ รอ้ยละ 

8 ของกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม จะใช้พลงังานหมุนเวยีน ร้อยละ 7 ของกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม จะใช้

พลงันําต่างประเทศ และรอ้ยละ 3 ของกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม จะใชพ้ลงันําในประเทศ  

ในปี 2580 คาดว่าสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตจิะเพมิขนึไปทรีอ้ยละ 53 และคาดวา่

สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนินําเขา้และลกิไนต์ลดลงเป็นร้อยละ 13 ขณะทสีดัส่วนการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีนทนีอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลงันําจะลดลงเป็นรอ้ยละ 18 สดัส่วนการจากพลงันํา

ต่างประเทศจะลดลงเป็นรอ้ยละ 9 และมกีารเพมิสดัสว่นจากอนุรกัษ์พลงังานมาทรีอ้ยละ 6 ของกําลงัการ

ผลติไฟฟ้าทงัหมดในปี 2580 
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(8) ภาพรวมของ SPP 

(8.1) การจดัการและโครงสร้างห่วงโซ่คณุค่าของภาคธรุกิจ 

 กฟผ. และ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(สนพ.) ไดร้เิรมิการรบั

ซอืไฟฟ้าในรูปแบบ SPP ขนึมาในปี 2535 เพอืใหเ้อกชนสามารถยนืเสนอขายไฟฟ้าแก่ กฟผ. 

ได ้โดยในเบอืงตน้ไดจ้าํกดัขนาดไวท้ไีม่เกนิ 60 เมกะวตัต ์และหลงัจากนันรฐับาลเพมิใหเ้ป็นไม่

เกนิ 90 เมกะวตัต์ต่อโครงการ โดยจะทําการพจิารณาเป็นรายไป การรบัซอืไฟฟ้าในรูปแบบ 

SPP ไดถู้กรเิรมิขนึเพอืกระตุ้นใหเ้กดิการสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน (เช่น พลงังานลม 

พลังแสงอาทิตย์ และพลังนําขนาดเล็ก) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะหรือเชือเพลิงชีวภาพ และ

โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลงัความร้อนร่วมทีใช้ทงัก๊าซธรรมชาติและนํามนัปิโตรเลียมเป็น

เชอืเพลงิ (แต่มเีงอืนไขประสทิธภิาพต่างๆ ของโรงไฟฟ้า) SPP จะขายกําลงัผลติไฟฟ้าของ

ตนเองบางสว่นหรอืทงัหมดใหก้บั กฟผ. โดยไอนําและไฟฟ้าทีไม่ไดข้ายใหก้บั กฟผ. จะขายให้

ภายในนิคมอุตสาหกรรมหรอืใชภ้ายในเอง (captive customers) 

  SPP จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามเงอืนไข ดงัต่อไปนี: 

x แหล่งพลงังานหมุนเวยีน เช่น พลงังานลม พลงังานชวีมวล พลงังานแสงอาทติย ์พลงั

นําขนาดเลก็ ซงึรวมถงึของเสยีหรอืผลผลติพลอยไดท้เีกดิจากกจิกรรมทางการเกษตร

และอุตสาหกรรม หรอื 

x ระบบการผลติพลงัความรอ้นร่วมทใีชก๊้าซธรรมชาตหิรอืนํามนัปิโตรเลยีมเป็นเชอืเพลงิ 

แต่อยู่ภายใต้เงอืนไขต่างๆ (เช่น ค่าประสทิธิภาพโดยรวม1 ของโรงงานไฟฟ้าต้อง
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มากกว่าร้อยละ 45 (วดัจากค่าความร้อนตํา หรือ low heating value) และมากกว่า 

รอ้ยละ 10 ของผลผลติ2 ตอ้งเป็นการผลติไอนําเพอืนําไปใช)้ 
 

1  ค่าประสทิธภิาพโดยรวม = (ผลผลติพลงังานไฟฟ้า + ผลผลติพลงังานความรอ้น – พลงังานความรอ้นนําเขา้) / พลงังานของเชอืเพลงิที

ใชใ้นกระบวนการ (คดิจากค่าความรอ้นตาํ) โดยพลงังานความรอ้นนําเขา้นบัรวมถงึพลงังานความรอ้นของคอนเดนเสททนํีากลบัมาใช้

ใหม่และนําเตมิเขา้ระบบ 
2    วดัจากอตัราส่วนผลผลติพลงังานความรอ้นต่อพลงังานไฟฟ้า = (ผลผลติพลงังานความรอ้น – พลงังานความรอ้นเขา้) / ผลผลติพลงังาน

ไฟฟ้า  

ในส่วนของโครงการพลงังานหมุนเวยีน ผูผ้ลติไฟฟ้าสามารถใชเ้ชอืเพลงิฟอสซลิไดไ้ม่

เกนิรอ้ยละ 25 ของพลงังานความรอ้นร่วมทงัหมดต่อปี และมค่ีาปรบัผูผ้ลติไฟฟ้าทใีชเ้ชอืเพลงิ

ฟอสซิลเกนิกว่าเกณฑ์ทกํีาหนดไว้ สําหรบัโรงไฟฟ้าผลติพลงังานความรอ้นร่วมแบบ SPP ที

ตอ้งการรบัค่าการประหยดัในการใชเ้ชอืเพลงิ (Fuel Saving: FS) เตม็จาํนวน โรงไฟฟ้าแห่งนัน

จะต้องมปีระสทิธภิาพการนําความร้อนไปใช้ประโยชน์โดยรวมทรี้อยละ 45 หรอื สูงกว่า และ

จะต้องใชผ้ลผลติพลงังานในกระบวนการอุณหภาพอย่างน้อยรอ้ยละ 10 เช่น ความรอ้นสาํหรบั

กระบวนการการผลติ (process heat) หรอื ระบบการสง่นําเยน็แบบศูนยก์ลาง (district cooling)  

การรบัซอืไฟฟ้าในรูปแบบ SPP ส่งผลดตี่อประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิและพลงังาน

โดยรวม จงึเกดิการจดัทาํกลไกอตัราค่าประหยดัในการใชเ้ชอืเพลงิ (FS) ขนึ ลูกคา้อุตสาหกรรม

หลายรายใชไ้อนําทซีอืมาจาก SPP สาํหรบัความรอ้นในกระบวนการผลติและกระบวนการอนืๆ 

ลูกคา้เหล่านีจาํเป็นต้องพงึพาไอนําทจี่ายจาก SPP เนืองจากส่วนมากไม่มหีมอ้ต้มไอนําสํารอง

เป็นของตนเองหรอืถ้ามกีไ็ม่ใหญ่เพยีงพอต่อการดําเนินการเตม็กําลงัผลติอย่างต่อเนือง ระบบ

การผลติพลงังานร่วมและการใช้ความร้อนเหลอืทงิจากการผลติไฟฟ้านันทําให้ประสทิธิภาพ

ทางพลงังานในภาพรวมสงูขนึ 

ตาราง 2  กาํลงัการผลิตติดตงัและกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญาของ SPP แยกตามประเภทเชือเพลิง (ก.พ. 2562) 

ประเภทเชือเพลิง กาํลงัการผลิตติดตงั  

(เมกะวตัต์) 

กาํลงัการผลิตตามสญัญากบั กฟผ.  

(เมกะวตัต์) 

ชวีมวล 1,075 718 
นํามนัเตา - - 
ถ่านหนิ 851 423 

ก๊าซธรรมชาต ิ 9,611 6,332 

พลงัแสงอาทติย ์ 589 436 

ขยะ 180 163 

พลงังานลม 1,455 1,421 

พลงังานนํา 23 22 

อนืๆ 21 14 

รวมทงัหมด 13,805 9,528 

ทมีา: กกพ.  
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(8.2) กรอบแนวการซือขายไฟฟ้า 

 โครงสรา้งอตัรารบัซอืไฟฟ้าทแีตกต่างกนัถูกนํามาใช้กบัผู้ผลติไฟฟ้าในแต่ละประเภท 

(IPP SPP และ VSPP)  โดยอตัราเหล่านีถูกกําหนดตามประเภทของสญัญา (Firm หรอื Non-

firm) และตามแหล่งพลงังาน (พลงังานตามแบบ หรอืพลงังานทางเลอืก) พลงัไฟฟ้าประเภท

สญัญา Firm คอื โรงไฟฟ้าท ีSPP รบัประกนัว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าในช่วงเดอืนทมีคีวามตอ้งการ

ไฟฟ้าสงูสุดได ้ 

 กฟผ. ไดร้ะบุประเภทของอตัราการรบัซอืไฟฟ้าจาก SPP ไวส้องประเภทกล่าวคอื พลงั

ไฟฟ้าตามประเภทสญัญา Firm และ Non-firm ตาราง 3 ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการจําแนก 

SPP ตามประเภทสญัญา 

ตาราง  กาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตงัและกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญาของ SPP แยกตามประเภทสญัญา (ก.พ. 2) 

ประเภทสญัญา 
กาํลงัการผลิตติดตงั     

 (เมกะวตัต์) 

กาํลงัการผลิตตามสญัญากบั กฟผ. 

(เมกะวตัต์) 

Firm 10,032 6,805 

Non-firm 3,774 2,723 

รวมทงัหมด 13,805 9,528 

ทมีา: กกพ. 

 โดยท ีSPP ทใีช้เชอืเพลิงฟอสซิลประเภทสญัญา Firm จะต้องผลิตไฟฟ้าเป็นอย่าง

น้อย 7,008 ชวัโมงต่อปี และจะตอ้งผลติไฟฟ้าในช่วงระหว่างเดอืนมนีาคม เมษายน พฤษภาคม 

มถิุนายน กนัยายน และ ตุลาคม โดยกําหนดค่าพลงัไฟฟ้าทตี้องจ่ายให้ SPP ประเภทสญัญา 

Firm จากเงนิลงทุนและค่าเชอืเพลงิในการผลติพลงังานไฟฟ้าท ีกฟผ. สามารถหลกีเลยีงไดใ้น

อนาคต 

 SPP ประเภทสญัญา Firm ทผีลติพลงัไฟฟ้าจากพลงังานเชงิพาณิชยไ์ดร้บัราคาไฟฟ้า

ฐานซึงประกอบไปด้วยค่าพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และค่าการประหยดัการใช้เชอืเพลงิ 

SPP ประเภทสญัญา Firm ทผีลติพลงัไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนจะไดร้บัราคาฐานในอตัรา

เท่ากนัแต่จะได้รบัส่วนเพมิอตัรารบัซอืไฟฟ้า (Adder) อกีสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นอตัราคงที 

เรยีกว่าค่าการส่งเสรมิการใชเ้ชอืเพลงิพลงังานหมุนเวยีน และอกีส่วนจะเป็นอตัราแปรผนัตาม

ประเภทของพลงังานหมุนเวยีน ซงึสรุปไวใ้น ตาราง 4  
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ตาราง  การจาํแนกอตัรารบัไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสญัญา Firm 

ส่วนประกอบ หน่วย คาํอธิบาย 

ค่าพลงัไฟฟ้า  

(Capacity Payment: CP) 

บาทต่อกโิลวตัตต์่อ

เดอืน 

ค่าชําระทคีงทตีามกําลงัผลติพลงัไฟฟ้าทมีใีหเ้ป็นประจําทุกเดอืน  

ค่าพลงังานไฟฟ้า  

(Energy Payment: EP) 

บาทต่อกโิลวตัต์-ชวัโมง ค่าชําระทผีนัแปรตามพลงังานไฟฟ้าทจี่ายใหก้บั กฟผ. รวมถงึค่าใชจ้่าย

จากการปฏบิตักิารและการบํารุงรกัษา ค่าเชอืเพลงิ และค่าใชจ้่ายอนืๆ มี

จุดประสงคเ์พอืครอบคลุมตน้ทุนโดยไม่สรา้งกําไรทสีงูเกนิไป 

การประหยดัในการใชเ้ชอืเพลงิ  

(Fuel Saving: FS) 

บาทต่อกโิลวตัต์-ชวัโมง ปรบัเปลยีนตามความสามารถของ SPP ในการบรรลุเป้าหมายการ

ประหยดัพลงังานท ีรอ้ยละ 10 

ค่าการส่งเสรมิการใชเ้ชอืเพลงิ

พลงังานหมุนเวยีน 

(Renewable Energy 

Promotion: REP) 

บาทต่อกโิลวตัต์-ชวัโมง กําหนดโดยรฐับาลตามประเภทของเทคโนโลย ี 

ส่วนเพมิราคารบัซอืไฟฟ้า 

(Adder) 

บาทต่อกโิลวตัต์-ชวัโมง กําหนดโดยรฐับาลตามประเภทของเทคโนโลย ี 

 

 
 

2.2.5 ภาวะตลาดในประเทศเวียดนาม 

 (1) ธรุกิจไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม  

      ปัจจุบนั เวยีดนามเป็นหนึงในประเทศทมีกีารเติบโตทางเศรษฐกจิมากทสีุดในภูมภิาคเอเชีย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวถึงร้อยละ 6-7 ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา โดยมีการ

ขยายตวัทงัในด้านการส่งออกและการบรโิภคภายในประเทศ ทําให้ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าใน

เวยีดนามมเีพมิมากขนึดว้ยเช่นกนั 

ในปี 2559 รฐับาลเวียดนามได้ประกาศแผนพฒันากําลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบบัท ี 7 ฉบบั

ปรบัปรุง (PDP 7 Revised) ซงึมุ่งเน้นการสรา้งความมนัคง เพมิประสทิธภิาพดา้นพลงังาน การพฒันา

พลงังานหมุนเวยีน และเปิดเสรตีลาดพลงังาน โดยปัจจุบนั ระบบของกจิการไฟฟ้าในประเทศเวยีดนาม



 

ส่วนท ี1 - 2 หน้า 27 

 
 

อยู่ระหว่างการปฏิรูปเพอืพัฒนาไปสู่ตลาดการซือขายไฟฟ้าแบบขายส่ง (Competitive Wholesale 

Market) ทงัน ีPDP 7 Revised มรีายละเอยีดทน่ีาสนใจดงันี 

x เพมิปรมิาณไฟฟ้าในประเทศโดยเพมิการผลติและการนําเขา้ เพอืรองรบัการเติบโต

ของของประเทศโดยอา้งองิ GDP growth rate รอ้ยละ 7 ในช่วงปี 2559-2573 

x เพมิการพฒันาพลงังานหมุนเวยีน เป็นรอ้ยละ 7 ในปี 2563 (จากรอ้ยละ 4.5 ใน PDP 

7) และมากกว่ารอ้ยละ 10 ในปี 2573 (จากรอ้ยละ 6 ใน PDP 7) 

x เพมิและพฒันาระบบสายสง่ของประเทศ ใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขนึรวมถงึพฒันาระบบ

ควบคุมอตัโนมตั ิเพอืเพมิประสทิธภิาพในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าของประเทศ 

x เร่งพฒันาระบบการจ่ายไฟฟ้าไปยงัพนืทชีนบท เพอืใหช้าวเวยีดนามเกอืบทงัประเทศ

สามารถเขา้ถงึไฟฟ้าไดใ้นปี 2563  

 (2) แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ในปี 2562 ในภาพรวมของประเทศเวยีดนาม ไดม้โีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์่ายไฟเขา้มา

ในระบบ ,600 เมกะวตัต์ และ EVN ใช้โรงไฟฟ้าดีเซล 2,000 เมกะวตัต์ เพอืปรบัสมดุลของระบบ

โครงขา่ยไฟฟ้าแห่งชาต ิ(National Grid) 

มีการคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2563 ถึง 2565 อาจจะมีการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ามากขึน 

เนืองจากมโีครงการโรงไฟฟ้าก่อสรา้งล่าชา้กว่ากําหนดถึง 20,000 เมกะวตัต์ ซงึทําใหร้ฐับาลเวยีดนาม

ไดเ้ปิดใหภ้าคเอกชนและนักลงทุนต่างชาตมิากขนึ 

จากประกาศล่าสุดจาก EVN ประเทศเวยีดนามมคีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสุด (Peak Demand) ใน

เดอืนพฤศจกิายน 2562 ทปีระมาณ 35,100 เมกะวตัต์ ซงึเพมิขนึจากความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดปี 

2561 ท ี34,462 เมกะวตัต ์(เพมิขนึ 638 เมกะวตัต ์หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 2) และไดม้กีารสรา้งสถานีไฟฟ้า 

(Substation) ขนาด 220 กโิลโวลต ์และ 500 กโิลโวลต ์และสายสง่ เพอืรองรบัการขยายตวัของโรงไฟฟ้า

ในทุกๆประเภท โดยในปี 2562 ประเทศเวยีดนามมกํีาลงัการผลติไฟฟ้ามากกว่า 54,880 เมกะวตัต์ ซงึ

เพมิขนึจากปี 2561 ท ี47,768 เมกะวตัต์ (เพมิขนึ 7,112 เมกะวตัต์ หรอืเพมิขนึร้อยละ 15) ซงึในช่วง 

10 เดือนแรกของปี 2562 นีได้มีกําลังการใช้ไฟฟ้าทงัประเทศรวมทงัสนิ 200,977 กิกะวตัต์-ชวัโมง 

เพมิขนึรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 โดยจะทาํใหม้ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนและเป็นอนัดบัท ี23 ของโลก ขณะทใีน PDP 7 Revised ประเทศเวยีดนาม ได้จดัทํา

แผนเพมิกําลงัการผลติไฟฟ้าเป็น 60,000 เมกะวตัต ์ในปี 2563 และ 129,500 เมกะวตัต ์ในปี 2573 เพอื

รองรบัการเจรญิเตบิโตของประเทศ โดยเฉพาะความต้องการไฟฟ้าในหมวดอุตสาหกรรม การก่อสรา้ง 

และการขนสง่ 
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ปัจจุบนั ประเทศเวยีดนามพงึพาพลงังานนําและถ่านหนิเป็นหลกั โดยมสีดัส่วนตามกําลงัการ

ผลติไฟฟ้า คดิเป็นรอ้ยละ 40 และ 38 ตามลําดบั ตามมาดว้ยโรงไฟฟ้าก๊าซและนํามนัรอ้ยละ 19 ขณะที

พลงังานหมุนเวยีนมไีม่ถงึรอ้ยละ 1 ซงึใน PDP 7 Revised ประเทศเวยีดนามวางแผนทจีะเพมิการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนมากกว่ารอ้ยละ 21 ในปี 2573 โดยมุ่งเน้นไปทกีารผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานชวีมวล 

(3) นโยบายพลงังานหมุนเวียน 
ภายใต้ PDP 7 Revised ประเทศเวยีดนามให้ความสําคญักบัการพฒันาพลงังานจากพลงังาน

หมุนเวยีนเป็นพเิศษ เนืองจากศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนของประเทศเวยีดนามมี

ค่อนข้างสูง ด้วยภูมิปะเทศทอียู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรและทางฝังตะวนัออกติดชายฝังทะเล ทําให้มี

ศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 843,000 กกิะวตัต์-ชวัโมงต่อปี และมศีกัยภาพใน

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทีกําลังผลิตรวมทงัสนิ 21,520 เมกะวตัต์ ซึงปัจจุบันเวียดนามได้

วางแผนว่าภายในปี 2573 จะสามารถพฒันาโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์กําลังการผลิตรวมที  

12,000 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าพลงังานลมกําลงัการผลติรวมท ี6,000  เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าพลงังานชวี

มวลกําลงัการผลติรวมท ี3,281  เมกะวตัต ์  

ดังนัน ในช่วงเวลา 2 ปีทีผ่านมา ประเทศเวียดนาม ได้ประกาศปรบัอัตราค่าไฟฟ้าสําหรบั

พลงังานหมุนเวียนในแต่ละประเภท ซึงเป็นอตัราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-In-Tariff (FIT) ทจีะขาย

ไฟฟ้าใหแ้ก่ EVN ภายใต้สญัญาระยะยาว เพอืลดการพงึพาการใชเ้ชอืเพลงิฟอสซลิ ทงันี ประเภทการ

ผลติไฟฟ้าและอตัราค่าไฟฟ้าทไีดร้บัความสนใจจากนักลงทุนเป็นพเิศษมรีายละเอยีดดงันี 
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ประเภทเชือเพลิง อตัราค่าไฟฟ้า (USD cents/kWh) หมายเหตุ 

พลงังานแสงอาทติย์ 9.35  เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ (COD)  

ภายใน มถิุนายน 2562 

พลงังานลม 

- Wind On-shore 

- Wind Off-shore 

 

8.5 

9.8 

เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ (COD)  

ภายใน พฤศจกิายน 2564 

พลงังานชวีมวล 5.5  

พลงังานแสงอาทติยท์ุ่นลอยนํา 7.69  

พลงังานแสงอาทติย์ 7.09 เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ (COD)  

หลงั มถิุนายน 2562 

2.2.6  ภาวะตลาดใน สปป.ลาว 

(1) ธรุกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
สปป.ลาว ไดกํ้าหนดนโยบายมุ่งสูก่ารพฒันาเป็นแหล่งพลงังานของเอเชยี (Battery of Asia) ที

ป้อนพลงังานสู่ภูมภิาคอาเซียน ปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าทผีลติไดส้่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลงันํา และ

กว่า 60% ของพลงังานทผีลติใน สปป.ลาวไดถู้กใชส้าํหรบัการสง่ออกใหก้บัประเทศเพอืนบา้น  

จากการรวบรวมขอ้มลูโครงการแหล่งผลติไฟฟ้า สปป. ลาว จนถงึสนิปี 2562 พบว่า มโีรงไฟฟ้า

ทีดําเนินการผลิตไฟฟ้าจํานวน 75 แห่ง มีกําลังการผลิตรวมทังสินประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ 

ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงันํา 67 แห่ง โรงไฟฟ้าถ่านหนิจาํนวน 1 แห่ง โครงการไฟฟ้าพลงังานทดแทน

จาํนวน 2 แห่ง และโรงผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์าํนวน 5 แห่ง  

เมอืพจิารณาแยกตามการจําหน่ายไฟฟ้าทงัภายในประเทศ และส่งออกให้กบัประเทศเพอืนบ้าน 

ดงันี 

(1.1) การจาํหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศ  

- มโีรงไฟฟ้าทดีําเนินการผลติและจาํหน่ายภายในประเทศทงัหมด 65 แห่ง มกํีาลงั

การผลิตติดตงัรวมทงัหมดเท่ากบั 3,565 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นของ

รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos, EDL) และเอกชนนักลงทุนทวัไป  

- ในปี 2562 ทผ่ีานมาพบว่า มกีารใชพ้ลงังานสงูสุด 1,222 เมกะวตัต์ เพมิขนึจากปี 

2561 กว่า 20% และมแีนวโน้มเพมิขนึเรอืยๆ ในอนาคต อย่างไรกต็าม เนืองจาก

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ใน สปป.ลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลงันํา มีลกัษณะโครงการแบบ 

Run-of-River หรือการทดนําและผนันําเข้าสู่โรงไฟฟ้า ทําให้ในช่วงฤดูฝนจะมี

พลงังานไฟฟ้าทผีลติได้มากเกนิกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ โดย

สว่นทเีกนินสีามารถนําสง่ขายใหก้บัประเทศเพอืนบา้นได ้แต่ในฤดแูลง้อาจจะต้อง

นําเข้าจากประเทศเพอืนบ้านด้วยเช่นกนั เนืองจากไม่มีนําเพยีงพอในการผลติ

ไฟฟ้าตามความตอ้งการทเีพมิสงูขนึเรอืยๆ  
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(1.2) การจาํหน่ายไฟฟ้าเพอืขายตา่งประเทศ  

ปัจจุบนั สปป.ลาว มโีครงการไฟฟ้าทขีายยงัต่างประเทศรวม 10 แห่ง รวมกําลงัการ

ผลติติดตงัทงัหมดประมาณ 6,300 เมกะวตัต์ มกีารเซ็นสญัญากรอบความร่วมมอื (MOU) ใน

การซอืขายพลงังานไฟฟ้ากบัประเทศเพอืนบา้นรวมทงัหมด 16,800  เมกะวตัต์ แยกออกเป็น

ประเทศต่างๆ ดงัน ี 

1. ประเทศไทย : มีโครงการทจีาํหน่ายไฟฟ้ามายงัประเทศไทยปัจจุบนัประมาณ 5,700 

เมกะวตัต ์และลงนามสญัญาซือขายไฟฟ้า (PPA) แล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 

600 เมกะวตัต์ ยงัเหลอืซือตามกรอบ MOU อีกประมาณ 2,700 เมกะวตัต์ โดย

คาดว่าภายในปี 2573 จะสามารถจําหน่ายไฟฟ้าได้ตาม MOU จํานวน 9,000 เมกะ

วตัต ์

2. ประเทศเวยีดนาม : ม ีMOU จาํนวน 5,000 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัสามารถจาํหน่ายไดแ้ลว้

กว่า 300 เมกะวตัต ์และคาดว่าในปี 2563 ปี 2568 และปี 2573 จะสามารถจาํหน่ายได้

จาํนวน 1,000 เมกะวตัต ์3,000 เมกะวตัต ์และ 5,000 เมกะวตัต ์ตามลําดบั  

3. ประเทศมาเลเซยี : ปัจจุบนัสามารถจาํหน่ายไดจ้าํนวน 100 เมกะวตัต ์และคาดว่า ในปี 

2563 จะสามารถจาํหน่ายไดจ้าํนวน 300 เมกะวตัต ์ผ่านสายสง่ในประเทศไทย 

4. ประเทศกัมพูชา : ม ีMOU จํานวน 2,400 เมกะวตัต์ ปัจจุบันสามารถจําหน่ายได้

จํานวน 200 เมกะวตัต์ และคาดว่าในปี 2564 และปี 2567 จะสามารถจําหน่ายได้

จาํนวน 300  เมกะวตัต ์และ 2,400 เมกะวตัต์ ตามลําดบั 

5. สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา : ปัจจุบนัสามารถจําหน่ายได้กว่า 5 เมกะวตัต์ และ

คาดว่าในปี 2564 จะสามารถจาํหน่ายไดจ้าํนวน 100 เมกะวตัต ์

ภายใน 10 ปี ขา้งหน้า สปป.ลาว จะต้องส่งออกไฟฟ้าใหก้บัประเทศเพอืนบา้นและ

ต่างประเทศตามกรอบ MOU รวมทงัใชภ้ายใน สปป.ลาว ยงัต้องก่อสรา้งโรงไฟฟ้าอกีจาํนวน

มาก รวมแลว้กว ่า 7,000 เมกะวตัต ์ ซึง สปป.ลาว ยงัมโีครงการทีมศีกัยภาพอกีมาก 

โดยเฉพาะดา้นเขอืนไฟฟ้าพลงันําเพอืผลติกระแสไฟฟ้า ซงึใชป้ระโยชน์จากความเหมาะสมของ

สภาพภูมปิระเทศในการผลติ รวมทงัรฐับาลไดด้ําเนินนโยบายดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ

ทําใหม้นีักธุรกจิเขา้มาลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า (IPP) และมกีารลงทุนในรูปแบบการมสี่วนร่วมของ

ภาคเอกชนทงัภายในประเทศและต่างประเทศเพมิขนึดว้ย  

(2) แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า 

จากบทรายงาน “การคาดคะเนความต้องการและการสนองพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี 

2559-2573” ทไีด้จดัทําขนึเมอืเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2559 โดยกรมนโยบายและแผนพลงังานกระทรวง

พลงังานและบ่อแร่ ร่วมกบั EDL ซงึไดท้ําการศกึษาและพจิารณาจากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

สงัคม การเพมิขนึของประชากร และการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรฐับาลใน สปป.ลาว 
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จากรายงานผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าความต้องการกําลงัไฟฟ้าสูงสุดทวัประเทศ ตงัแต่ปี 

2559 ถงึปี 2573 มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพมิขนึอย่างต่อเนือง ซงึมอีตัราการเพมิขนึในแต่ละปีประมาณ 

12% หรือเท่ากบั 322 เมกะวตัต์ ต่อปี และมีความต้องการเพมิขนึในช่วงปี 2559-2563 เพมิขนึเฉลยี

ประมาณ 20% หรอืเท่ากบั 343 เมกะวตัต ์ต่อปี โดยในปี 2562 ทผ่ีานมาความตอ้งการกําลงัไฟฟ้าสงูสุด 

(Peak Demand) ทงัประเทศเมอืเทยีบกบัปี 2561 พบว่ากว่า 30% โดยเฉพาะพนืททีางภาคเหนือและ

บรเิวณนครหลวงเวยีงจนัทน์ จะมคีวามตอ้งการเพมิสงูขนึมากกว่าทางภาคกลางตอนใต ้และภาคใต้ 

ในอนาคตทางภาคใตข้อง สปป.ลาว จะมคีวามตอ้งการไฟฟ้ามากขนึ เนืองจากความตอ้งการส่ง

ไฟฟ้าใหก้บัประเทศกมัพูชาและเวยีดนาม รวมทงัมกีารพฒันาในพนืทดีงักล่าวดว้ย พรอ้มกนันัน สปป.

ลาว มีแผนทีจะดําเนินการก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์  (Backbone Transmission System) และ

สถานีส่งไฟฟ้าเพอืเชอืมต่อระบบทงัประเทศใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2565 ทําใหก้ารซอื-ขายและสง่ไฟเพอืขาย

ภายในประเทศและใหก้บัประเทศเพอืนบา้นสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึดว้ย 
 

(3) นโยบายพลงังานหมุนเวียน 

การพฒันาแหล่งผลติไฟฟ้าใน สปป.ลาว ในอดตีทผ่ีานมามกีารขยายตวัเพมิขนึอย่างรวดเรว็

ควบคู่ไปกบัความต้องการใช้ภายในประเทศทเีพมิขนึแบบก้าวกระโดดและการส่งขายพลงังานให้กบั

ประเทศเพอืนบ้านด้วย นอกจากนีรฐับาล  สปป.ลาว ยงัสนับสนุนและส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้าน

พลงังาน ซงึเหน็ไดจ้ากสถติกํิาลงัการผลติจากโรงไฟฟ้าทงัหมดทวัประเทศในปี 2553 มขีนาด 2,547 เม

กะวตัต์ เป็น 5,806 เมกะวตัต์ ในปี 2559 และในปี 2562 ทผ่ีานมา ทางรฐับาล สปป.ลาว โดยความ

ร่วมมอืของ EDL ยงัได้ส่งเสรมิให้ประชาชนหนัมาใช้รถไฟฟ้า (EV) และติดตงัสถานีชาร์ตไฟฟ้า เพอื

สง่เสรมิการใชพ้ลงังานแบบยงัยนืและลดมลภาวะต่อสงิแวดลอ้มโลกดว้ย 

จากแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าของ สปป.ลาว ในปี 2559 – 2568 รฐับาล สปป.ลาว ยงัคง

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะจากพลงังานนําเป็นหลกั และมีการเสริมระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ประเภทอนื เพอืเพมิความมนัคงของระบบใหม้ากขนึ โดยมนีโยบายเพมิสดัส่วนพลงังานทดแทน (เช่น 

พลังงานลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล เป็นต้น) ประมาณ 30% ของพลังงานไฟฟ้า

ทงัหมดทผีลติไดใ้นประเทศ  

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

2.3.1 การจดัหาทีดิน 

สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทตีงัอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบรษิทั เช่าทดีนิและซอืทดีนิจากผูพ้ฒันาและ

ผูจ้ดัการนิคมอุตสาหกรรม โดยปกตแิลว้สญัญาเช่าเหล่านจีะมอีายุ 25 - 30 ปี 

2.3.2 การเลือกผู้รบัเหมา EPC 

กลุ่มบรษิทั มหีลกัเกณฑภ์ายในสาํหรบัการจดัหาจดัจา้งผูร้บัเหมา EPC ทชีดัเจน โดยในช่วงแรกของแต่

ละโครงการ ฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทั จะประเมนิเทคโนโลยสีําหรบัเครอืงจกัรหลกัของ
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โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เครอืงจกัรกงัหนัพลงังานก๊าซธรรมชาต ิและเลอืกเทคโนโลยทีกีลุ่มบรษิทั 

คดิว่ามคีวามเหมาะสมกบัการใช้งานทสีุด โดยคํานึงถึงกําลงัการผลติ ประสทิธภิาพ ราคา อายุการใชง้าน และ

การบํารุงรกัษา ความเหน็ของฝ่ายการวางแผนด้านเทคโนโลยจีะถูกส่งไปยงัคณะกรรมการจดัการของบริษัท 

(Management Committee) ซงึประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เพอือนุมตั ิหลงัจากนันฝ่ายการพาณิชย์ของ

กลุ่มบริษัท (Commercial Department) จะจดัทําขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference) (ซึงประกอบไปด้วย

ขอ้เทจ็จรงิเบอืงต้น ลกัษณะเทคโนโลยขีองโครงการโรงไฟฟ้าทกีลุ่มบรษิทั เลอืกใช ้ขอบเขตของงาน คุณสมบตัิ

ของผูร้บัเหมา EPC ขอ้เสนอ ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ และรายละเอยีดของสญัญา เป็นตน้) 

2.3.3 การจดัหาวตัถดิุบในการผลิตไฟฟ้า 

(1) กา๊ซธรรมชาติ 

วตัถุดบิหลกัสําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทั คอืก๊าซธรรมชาต ิซงึ

กลุ่มบรษิทั ใชเ้ป็นเชอืเพลงิในการผลติไฟฟ้าและไอนํา 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษัท ทงัหมดทีดําเนินการอยู่ใช้ก๊าซ

ธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิหลกั  

กลุ่มบรษิทั ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจดัหาก๊าซจาํนวน 17 ฉบบักบั ปตท. สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนร่วมของกลุ่มบรษิทั ทกํีาลงัดําเนินการและอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง อกีทงักลุ่มบรษิทั ยงัมี

บนัทกึความเขา้ใจจาํนวน 2 ฉบบักบั ปตท. สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทั 

ทไีดท้าํสญัญาซอืขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพฒันา ซงึไดแ้ก่ BGPR1 และ BGPR2 

สญัญาจัดหาก๊าซแต่ละฉบับทีกลุ่มบริษัท ทํากับ ปตท. เป็นไปตามแบบสญัญาจัดหาก๊าซ

มาตรฐานของ ปตท. ททีาํกบั SPP  ยกเวน้สญัญาจดัหาก๊าซสาํหรบั BPLC2 ซงึใชส้ญัญาแบบมาตรฐาน

ททีํากบัผู้ผลติในภาคอุตสาหกรรม ขอ้กําหนดต่างๆ ในสญัญา 2 ประเภทนี รวมทงัขอ้กําหนดในด้าน 

ราคามีความแตกต่างกัน โดยทัวไปราคาก๊าซสําหรับ SPP จะตํากว่าราคาก๊าซสําหรับผู้ผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรม จนถงึปัจจุบนักลุ่มบรษิทั ยงัไม่เคยประสบปัญหาในการจดัสง่ก๊าซธรรมชาตจิาก ปตท. 

อย่างมนีัยสาํคญั  

(2) นําดิบและสาธารณูปโภคอืนๆ 

ในการผลติไฟฟ้ากลุ่มบรษิทั จําเป็นต้องใชนํ้าดบิในปรมิาณมากเพอืลดอุณหภูมขิองเครอืงจกัร

ทใีชใ้นการผลติ โดยกลุ่มบรษิทั มคีู่สญัญาในการจดัหานําดบิแตกต่างกนัตามแต่ละพนืท ีดงัต่อไปนี 
 

(2.1) นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง 

บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จาํกดั ("อมตะ วอเตอร"์) ซงึเป็นบรษิทัย่อยของ อมตะ คอรป์อเร

ชัน เป็นผู้จัดหานําดิบ นําเพือการบริโภค และระบบการบําบัดนําเสียพืนฐานทีโครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั ในนิคมอุตสาหกรรมสองแห่งนีจําเป็นต้องใช้ โดยกลุ่มบรษิทั ชําระ
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ค่าบรกิารสําหรบัการจดัหานําและการบริการบําบดันําเสยีโดยใช้สูตรคํานวณทกํีาหนดไว้ใน

สญัญาบรกิารการจดัหานําและบําบดันําเสยีแต่ละสญัญา    

ทงันี อมตะ วอเตอร์ จัดหานําดิบจาก บริษัท จัดการและพฒันาทรพัยากรนําภาค

ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ("บมจ. อสีท์วอเตอร์") ซงึส่งนําดบิไปยงัโรงผลตินําของอมตะ วอ

เตอร ์โดยตรง เพอืปรบัปรุงคุณภาพนําก่อนทจีะแจกจ่ายไปยงัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั 

โดย อมตะ วอเตอร ์ยงัมแีหล่งเกบ็นําสาํรองขนาดใหญ่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีชลบรุ ี

และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีระยอง 
 

(2.2) นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซงึเป็นรฐัวสิาหกจิภายใต้การกํากบั

ดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจา้ของและผูบ้รหิารงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั มี

หน้าทรีบัผิดชอบในการจดัหานํา และบริการบําบดันําเสยีให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม

บริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยกลุ่มบริษัท ชําระค่าบริการให้แก่การนิคม

อุตสาหกรรมสําหรบับรกิารการจดัส่งนําและการบําบดันําเสียโดยคํานวณตามสูตรทกํีาหนดใน

สญัญาบรกิารการจดัหานําและบําบดันําเสยี สาํหรบันิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั นําดบิดงักล่าว

มาจากอ่างเกบ็นําหนองคอ้ จงัหวดัชลบุร ี
 

(2.3) สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจาํกดั เป็นผูจ้ดัการในดา้นทรพัยากรนํา การจดัสง่นํา 

และการบําบดันําเสยีในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีซึงรวมถึงนําดิบ นําเพอืการบริโภค และ

ระบบการบําบดันําเสยี โดยกลุ่มบรษิทั ชําระค่าบรกิารใหแ้ก่สวนอุตสาหกรรมบางกะดสีําหรบั

บรกิารการจดัส่งนําและการบําบดันําเสยีโดยคํานวณตามสูตรทกํีาหนดไวใ้นสญัญาบรกิารการ

จดัหานําและบําบดันําเสยี  ในปัจจุบนัการประปานครหลวง (“กปน.”) เป็นผู้จดัส่งนําดบิใหแ้ก่

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีโดยนําดบิจากคลองของกปน. จะถูกสูบไปยงัโรงกรองนําเพอืการ

ผลตินําไปใชใ้นสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
 

(2.4) นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 

ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการในดา้นทรพัยากร

นํา การจดัสง่นําและการบําบดันําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 ซงึรวมถงึ นํา

ดบิ นําเพอืการบรโิภค และการบําบดันําเสยี โดยกลุ่มบรษิทั ชาํระค่าบรกิารใหแ้ก่ดบับลวิเอชเอ 

ยูทลิติสี ์แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) สําหรบับรกิารการจดัสง่นําและการบําบดันําเสยีโดย

คํานวณตามสูตรทกํีาหนดในสญัญาบรกิารการจดัหานําและบําบดันําเสยี ในนิคมอุตสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 นี นําดบิจะถูกส่งตรงไปยงัโรงผลตินําเพอืปรบัปรุงคุณภาพนําก่อนทจีะ
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แจกจ่ายไปยงัโรงงานต่างๆ นอกจากนียงัมอ่ีางเกบ็นําหนองปลาไหล ซงึเป็นอ่างเกบ็นําขนาด

ใหญ่ตงัอยู่ใกลก้บันิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 อกีดว้ย 

(2.5) นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ มาบตาพดุ 

ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการในดา้นทรพัยากร

นํา การจดัส่งนําและการบําบดันําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ มาบตาพุด ซงึรวมถงึ 

นําดบิ นําเพอืการบรโิภค และการบําบดันําเสยี โดยกลุ่มบรษิทั ชําระค่าบรกิารให้แก่ดบับลวิ

เอชเอ ยูทลิติสี ์แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) สําหรบับรกิารการจดัส่งนําและการบําบดันํา

เสียโดยคํานวณตามสูตรทีกําหนดในสญัญาบริการการจัดหานําและบําบัดนําเสีย ในนิคม

อุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ มาบตาพุด นี นําดิบจะถูกส่งตรงไปยงัโรงผลิตนําเพอืปรบัปรุง

คุณภาพนําก่อนทจีะแจกจ่ายไปยงัโรงงานต่างๆ 
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3. ปัจจยัความเสียง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ตระหนักและใหค้วามสําคญัในการบรหิารจดัการความเสยีง 

ดว้ยเลง็เหน็ถงึการบรหิารจดัการความเสยีงเป็นเครอืงมอืและแนวทางสําหรบัการบรหิารจดัการในการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัให้สามารถเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ทจีะ

สามารถลดผลกระทบและความเสยีหายจากกรณีทมีคีวามเสยีงเกดิขนึ รวมถงึสามารถทจีะใชก้ารบรหิารความ

เสยีงเพอืสรา้งเป็นโอกาสทางธุรกจิทงัในปัจจุบนัและอนาคตไดเ้ช่นกนั 

 บริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสยีงทวัทงัองค์กรตามแนวทาง COSO Enterprise Risk 

Management Framework (COSO ERM) รวมถึงการประเมินประเด็นด้านสงิแวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิ

บาล (ESG Risk) เพอืใช้เป็นแนวทางการบรหิารความเสยีงทอีาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายของบรษิทั ทงันีบรษิทักําหนดให้มกีารประเมนิและบรหิารจดัการความเสยีงครอบคลุมทงัในระดบั

องค์กร (Corporate Risk) ระดบักลุ่มธุรกจิ (Business Unit Risk) และระดบัปฏบิตังิาน (Functional Risk) โดย

ใหม้กีารบรหิารจดัการความเสยีงครอบคลุมการดําเนินงานในกระบวนการต่างๆ และมกีารทบทวนและตดิตาม

อย่างสมาํเสมอ 

 คณะกรรมการบรหิารความเสยีงทาํหน้าทกํีาหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสยีง การกํากบัดแูล

การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางการบรหิารจดัการความเสยีงใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การ

ส่งเสรมิวฒันธรรมดา้นการบรหิารความเสยีงทวัทงัองค์กร รวมถงึการรายงานผลการบรหิารจดัการความเสยีง

ต่อคณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ตามลําดบั  

ปัจจยัความเสยีงทสีาํคญัในรอบปี 2562 ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั มดีงันี 

3.1 ความเสียงด้านกลยุทธแ์ละการลงทุน 

3.1.1 ความเสียงจากการพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ทงัในประเทศและต่างประเทศ  

กลุ่มบรษิทัมแีผนทจีะขยายธุรกจิการลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าทงัในประเทศและต่างประเทศอย่าง

ต่อเนือง อย่างไรกต็ามการขยายธุรกจิการลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าขนึอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เช่น  

นโยบายการรบัซอืไฟฟ้าของภาครฐั ความสามารถในการปฏบิตัติามคุณสมบตัิและขอ้กําหนดทางเทคนิคในแต่

ละโครงการ กฎหมายและการเปลยีนแปลงดา้นนโยบายของภาครฐั การจดัหาแหล่งเงนิทุน สภาวะการแขง่ขนั 

การเตบิโตในอุตสาหกรรม ผลกระทบดา้นความปลอดภยั สงิแวดลอ้ม และสงัคม เป็นตน้ 

ทงันีการทบีรษิทัพจิารณาตดัสนิใจเขา้ดาํเนินโครงการต่างๆ บรษิทัไดกํ้าหนดแนวทางในการพจิารณา 

โดยมแีนวทางการพจิารณากลนักรองการลงทุนและการประเมินความเสยีงในมิติต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น 

ความน่าเชอืถอืของประเทศทจีะเขา้ลงทุน สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ความเสยีงดา้นเทคนิค

การปฏบิตังิาน ความเสยีงทางการเงนิ ความเสยีงทางกฎหมาย การวเิคราะหปั์จจยัแวดลอ้มทอีาจเปลยีนแปลง

ไป รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบกับการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจะต้องมี

พนัธมิตรและทปีรกึษาทมีีความแขง็แกร่งและเชยีวชาญทางธุรกิจในประเทศนันๆ เพอืให้มนัใจว่า ได้มีการ

พจิารณาป้องกนัความเสยีงอย่างเพยีงพอ และมผีลตอบแทนเหมาะสมกบัระดบัความเสยีงของโครงการนันๆ 
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เพอืนํามาประกอบการพจิารณาก่อนนําเสนอให้ผู้บรหิารระดบัสูงซึงมคีวามเชยีวชาญและมปีระสบการณ์ใน

อุตสาหกรรมมายาวนาน และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาโครงการลงทุนต่อไป 

3.1.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายภาครฐั และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องกบัธุรกิจ

พลงังานและไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทมีการวางแผนงานการขยายการลงทุนด้านธุรกิจพลงังานและไฟฟ้าอย่างต่อเนืองทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ ทงันีหากเกดิการเปลยีนแปลงนโยบายภาครฐั และ /หรอืหน่วยงานอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

เช่น แผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก แผนปฏริปู

ประเทศดา้นพลงังาน เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการวางแผนงานทางธุรกจิในอนาคตดว้ย

เช่นกนั  

อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทัมบีุคลากรและทมีงานทมีปีระสบการณ์และความรูด้า้นธุรกจิพลงังานและไฟฟ้า 

ทําหน้าทใีนการติตดามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานอนืๆ ทเีกยีวข้อง เพอืนําข้อมูล

ดงักล่าวมาศกึษาและประเมนิสถานการณ์เพอืกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบรษิทั ตลอดจนใช้ในการ

วางแผนงานทางธุรกจิในอนาคต 

3.2 ความเสียงด้านการปฏิบติัการ 

3.2.1 ความเสียงของการบริหารโครงการทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 

   บรษิทัมโีครงการทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งและพฒันา จํานวน 16 โครงการ บรษิทัใหค้วามสําคญัและ

ตระหนักถงึความเสยีงจากการดาํเนินการก่อสรา้งทไีม่เป็นไปตามแผนงานทกํีาหนดไว ้โดยอาจเกดิจากปัญหา

ความล่าช้าของผู้รบัเหมาในการก่อสร้างและติดตงัเครืองจักร ปัญหาจากภยัธรรมชาติ ปัญหาทางเทคนิค

วศิวกรรม ตลอดจนปัญหาและขอ้จาํกดับางประการทอีาจเกดิขนึระหว่างการดาํเนินการก่อสรา้งทเีกดิจากปัจจยั

ภายนอกและภายใน ซงึส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถเปิดดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าไดต้ามกําหนดทรีะบุไวใ้น

สญัญาซอืขายไฟฟ้า 

ทงันีบรษิทัมรีะบบการวางแผนและการบรหิารจดัการโครงการอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ โดย

ไดม้กีารกําหนดแนวทางและมาตรการในการกํากบัดแูลและควบคุมโครงการก่อสรา้งเพอืใหเ้ป็นไปตามแผนงาน

และงบประมาณทกํีาหนดไว้ เช่น การคดัเลอืกผู้รบัเหมาก่อสร้างทมีีมาตรฐาน มคีวามชํานาญ และมกีารทํา

สญัญาทรีดักุม การจดัซอืเครอืงจกัรและอุปกรณ์ทมีคุีณภาพมาตรฐานและส่งมอบสนิคา้ทจีดัซอืไดต้ามกําหนด 

การบรหิารจดัการเงนิทุนทใีชใ้นการดาํเนินงาน การสอืสารและทําความเขา้ใจกบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ การ

ดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ การทาํสญัญาประกนัภยัความเสยีหายทอีาจ

เกิดขนึระหว่างการก่อสร้าง ทงันีฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตงัคณะทํางานการบริหารโครงการทมีีหน้าทดีูแล

รบัผิดชอบในการควบคุม และติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของ

โครงการอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง เพอืใหม้นัใจไดว้่าโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าต่างๆ จะสามารถดําเนินการ

ไดต้ามแผนงานและงบประมาณทกํีาหนด 
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ในปี 2562 บรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าทก่ีอสรา้งแลว้เสรจ็ตามแผนงานและเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์

จาํนวนรวม 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา Nam Che  ท ีสปป.ลาว, โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์DT 1&2, โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Phu Yen TTP ทปีระเทศเวยีดนาม และโครงการ

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม PIC ทจีงัหวดัราชบุร ีและมโีครงการทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งและพฒันา จาํนวน 16 

โครงการ  ไดแ้ก่  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิด์ฟาร์ม ทจีงัหวดัมุกดาหาร (2 โครงการ) โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตงับนพนืดนิ Ray Power ทปีระเทศกมัพชูา โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

รอ้นร่วม ทปีระเทศไทย 2 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา ท ีสปป.ลาว 6 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้า

ใหม่เพอืทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ 5 โครงการ ทงันีจากการบรหิารจดัการโครงการก่อสร้างอย่างใกล้ชดิ คาดว่า

โครงการต่างๆ จะสามารถดาํเนินการแลว้เสรจ็สมบูรณ์ไดต้ามกําหนด  

3.2.2 ความเสียงด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าทีเปิดดาํเนินการแล้ว  

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท จะต้องมีการกํากับดูแลประสทิธิภาพและความมนัคงของ

โรงไฟฟ้า โดยจะตอ้งมกีารบํารุงรกัษาและปรบัปรุงเครอืงจกัรเพอืลดผลกระทบจากการหยุดเดนิเครอืงจกัรหรอื

หยุดเดนิเครอืงกําเนิดไฟฟ้า ซงึอาจทาํใหกํ้าลงัการกําลงัการผลติไฟฟ้าลดตําลงกว่าระดบัทคีาดการณ์ไวห้รอืทํา

ให้ค่าอตัราการใช้ความร้อน (heat rate) สูงกว่าทกํีาหนดไว้ในสญัญาซอืขายไฟฟ้า ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

ไฟฟ้าทสีงูขนึตามไปดว้ย  

ด้วยประสบการณ์การประกอบกจิการโรงไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี บรษิทัไดม้กีารวางแผนบรหิารจดัการ

ดว้ยการพฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะและมคีวามชาํนาญ การมพีนัธมติรทีมคีวามรูค้วามเชยีวชาญดา้นเครอืงจกัร

และเทคโนโลย ีตลอดจนมกีารบรหิารจดัการระบบพสัดุสาํหรบัการบํารุงรกัษาอย่างเป็นระบบ เพอืใหโ้รงไฟฟ้า

แต่ละแห่งมกีารบํารุงรกัษาและปรบัปรุงเครอืงจกัรอย่างสมาํเสมอ โดยมกีลยุทธแ์ละมาตรการในการปฏบิตักิาร

ทสีาํคญัเพอืป้องกนัความเสยีงทอีาจเกดิขนึ ไดแ้ก ่

(1) การพฒันาเจ้าหน้าทขีองโรงไฟฟ้าให้มีองค์ความรู้ในการกํากบัและควบคุมดูแลเครอืงจกัร

ตงัแต่ช่วงก่อสรา้งโรงไฟฟ้าประมาณ 6-12 เดอืนก่อนเปิดดาํเนินการ ตลอดจนพฒันาทบทวน

และเพมิพนูทกัษะความรูแ้ละความชาํนาญของบุคลากรทเีกยีวขอ้งอย่างต่อเนือง 

(2) การวางแผนใหม้โีรงไฟฟ้าหลายโรงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพอืใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สงูสุดในการดาํเนินเครอืงและการสบัเปลยีนการจาํหน่ายไฟฟ้าในกรณีทเีกดิเหตุขดัขอ้งขึนใน

เครอืงจกัรตวัใดตวัหนึง 

(3) การใชช้่างผูช้ํานาญการในการซ่อมบํารุงเครอืงจกัรตามสญัญาการใหบ้รกิารงานบํารุงรกัษา

ระยะยาวกบัผูผ้ลติและการควบคุมดแูลโดยทมีซ่อมบํารุงของบรษิทั 

(4) มหีน่วยงานบ.ีกรมิ เพาเวอร์ เซอร์วสิ ซงึเป็นหน่วยงานกลางทจีะประสานและดูแลติดตาม

กําหนดงานการซ่อมบํารุงและการบรหิารจดัการพสัดุทใีชใ้นการซ่อมแซมบํารุงรกัษาของแต่

ละโรงไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของผูผ้ลติ รวมถงึการควบคุมและกํากบัจาํนวนวนัการซ่อม

บํารุงใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
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(5) การจดัทําประกนัภยัเพอืคุ้มครองความเสยีหายแก่เครอืงจกัร อุปกรณ์ และทรพัย์สนิของ

โรงไฟฟ้า รวมถงึการหยุดชะงกัในการดาํเนินงานและการสญูเสยีรายได้  

3.2.3 ความเสียงจากการพึงพิงการส่งมอบและจดัส่งเชือเพลิงหลกัจาก ปตท.  

กลุ่มบรษิทัซงึประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมซงึมกีารใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิหลกัใน

การผลติไฟฟ้าและไอนําอุตสาหกรรม โดยกลุ่มบรษิทัมกีารซอืก๊าซธรรมชาตทิงัหมดจาก ปตท. แต่เพยีงรายเดยีว 

ดงันันกลุ่มบรษิทัจงึอาจมคีวามเสยีงจากการท ีปตท. ไม่สามารถสง่มอบและจดัสง่ก๊าซธรรมชาตใิหก้บักลุ่มบรษิทั

ได ้ซงึอาจสง่ผลใหโ้รงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของกลุ่มบรษิทัต้องหยุดชะงกัหรอืทําใหไ้ม่สามารถผลติไฟฟ้าและ

ไอนําสง่มอบตามสญัญาการซอืขายไฟฟ้าและไอนําทมีอียู่ได ้

ทงันีกลุ่มบรษิทัไดม้กีารกําหนดปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิ ีปตท. จะต้องจดัหาและสง่มอบตามสญัญาซอื

ขายก๊าซธรรมชาต ินอกจากนีกลุ่มบรษิทัไดม้กีารวางแผนงานในการแจ้งปรมิาณการใช้ก๊าซธรรมชาตแิต่ละปี

ร่วมกนั ทงัน ีปตท. มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการจดัหาก๊าซธรรมชาตติามสญัญา และจะตอ้งชาํระค่าปรบั

เพอืชดเชยรายได้บางส่วนให้แก่กลุ่มบรษิทั อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิทัไดม้กีารศกึษาโอกาสและทางเลอืกในการ

พฒันาและปรบัปรุงโรงไฟฟ้าทใีช้เชอืเพลิงหรือพลงังานทางเลือกประเภทอนืๆ เพอืลดปริมาณการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติทีพึงพิง ปตท . แต่เพียงรายเดียว อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas-LNG) 

พลงังานแสงอาทติย ์พลงันํา พลงังานลม เป็นตน้ 

3.2.4 ความเสียงจากการพึงพิงการรบัซือไฟฟ้าจาก กฟผ.  

กฟผ. เป็นผู้รบัซอืไฟฟ้ารายใหญ่ของกลุ่มบรษิทัซึงเป็นรฐัวสิาหกจิทมีคีวามสําคญัในการผลติไฟฟ้า

รายใหญ่ทสีุดและเป็นผู้ควบคุมระบบขายส่งไฟฟ้าทงัหมดของประเทศไทย ทงันีกลุ่มบรษิทัมรีายไดห้ลกัจาก

การขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. โดยกลุ่มบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามสญัญาและภาระผกูพนัต่างๆ ทกํีาหนดไวใ้นสญัญา

ซอืขายไฟฟ้า 

ทผ่ีานมากลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามสญัญาซอืขายไฟฟ้ากบั กฟผ. มาโดยตลอด โดยบรษิทัมฝ่ีายควบคุม

ปฏบิตักิารซงึเป็นหน่วยงานกลางทมีหีน้าทคีวบคุม ประสานงานและสง่รายงานผลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

การจําหน่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบํารุง รวมถงึการวางแผนจดัการป้องกนัปัญหาทอีาจเกดิจากการดําเนินงาน

ต่างๆ   

3.2.5 ความเสียงจากความผนัผวนของราคาเชือเพลิง  

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชอืเพลงิหลกัสําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของกลุ่มบรษิทั ซงึราคา

ก๊าซธรรมชาตอิาจมกีารเปลยีนแปลงเพมิสงูขนึไดใ้นบางช่วงเวลา หากกลุ่มบรษิทัไม่สามารถปรบัราคาจาํหน่าย

ไฟฟ้าไปยงัลูกค้าได้ อาจส่งผลกระทบต่อสดัส่วนอตัรากําไรของกลุ่มบริษัทได้ในบางช่วงเวลาทรีาคาก๊าซ

ธรรมชาตปิรบัตวัสงูขนึ 

ทงันีตามสญัญาการซอืขายไฟฟ้ากลุ่มบรษิทั จะนําต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาตไิปใชใ้นการกําหนดราคา

การจาํหน่ายไฟฟ้าได ้กล่าวคอื 1) ตามขอ้กําหนดในสญัญาซอืขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กลุ่มบรษิทัสามารถนําราคา

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตไิปใชใ้นการกําหนดราคาการจาํหน่ายไฟฟ้ากบั กฟผ. ตามสตูรราคาค่าพลงังานไฟฟ้า และ 



 

ส่วนท ี1 - 3 หน้า 5 

 
 

2) ตามข้อกําหนดในสญัญาซือขายไฟฟ้ากบัลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย กลุ่มบริษัทตกลงขายไฟฟ้า

อา้งองิจากอตัราค่าไฟฟ้าขายปลกีของ กฟภ. โดยรายละเอยีดการคาํนวณค่าไฟฟ้าเป็นไปตามทรีะบุในสญัญา 

3.2.6 ความเสียงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดล้อม 

 กลุ่มบรษิทัให้ความสําคญักบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสงิแวดล้อมอย่างต่อเนือง ด้วยคํานึงถึงคุณภาพชวีติและความปลอดภยัของพนักงานและชุมชนโดยรอบ 

ทงันเีพอืใหก้ารกํากบัดแูลและการดาํเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมนัคง และดาํเนินธุรกจิอย่างมี

ความรบัผดิชอบโดยคาํนึงผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง 

 ทงันีกลุ่มบริษัทมีนโยบายให้โรงไฟฟ้ามีระบบการปฏิบตัิงานทเีป็นมาตรฐานโดยนําเอาระบบการ

จดัการมาตรฐานสากลมาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ระบบการ

จดัการสงิแวดล้อม ระบบการบรหิารความต่อเนืองในการดําเนินงาน รวมถึงการกํากบัดูแลการติดตามและ

ตรวจวดัดา้นสงิแวดลอ้ม เพอืลดผลกระทบต่างๆ ทอีาจเกดิขนึจากการดาํเนินงาน กลุ่มบรษิทัมนีโยบายและการ

กํากับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม โดยมีนโยบายการลงทุนด้วยการเลือกใช้

เทคโนโลยสีะอาด และพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางานของเครอืงจกัรเพอืลดผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม

อย่างต่อเนือง พรอ้มทงัการกํากบัดแูลและควบคุมการบรหิารจดัการคุณภาพดา้นสงิแวดลอ้มและการจดัการขยะ

ของเสยีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนกีลุ่มบรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้กีาร

ปลูกฝังจติสํานึกดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสงิแวดลอ้มกบัพนักงาน ชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนือง

อกีดว้ย 

3.2.7 ความเสียงจากการสูญเสียผู้บริหารระดบัสูงหรือพนักงานทีสาํคญัของกลุ่มบริษทั  

กลุ่มบริษัทให้ความสําคัญต่อบุคลากรซึงเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยอันนําไปสู่

ความสําเร็จขององค์กร กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทีสําคญัของบริษัทล้วนแล้วแต่ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ ความเชยีวชาญเฉพาะดา้น และมปีระสบการณ์สงูอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและการดําเนิน

ธุรกจิททีําให้บรษิทัประสบความสําเรจ็อย่างต่อเนือง ดงันันหากบรษิทัสูญเสยีบุคลากรดงักล่าวอาจส่งผลต่อ

ความต่อเนืองทางธุรกจิและประสทิธภิาพการดาํเนินงานไดเ้ช่นกนั 

กลุ่มบรษิทัจงึไดใ้หค้วามสําคญัต่อการพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนือง โดยมคีวามมุ่งหมายทจีะ

จูงใจ พฒันา และรกัษาบุคลากรทีมีคุณภาพตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล ( Individual Development 

Plans) และมีทัศนคติตังอยู่บนพืนฐานของหลักค่านิยมขององค์กร 4 ประการ (4Ps) คือ Positivity, 

Professionalism, Partnership และ Pioneering Spirit นอกจากนีบริษัทมีแผนงานในการสรรหาบุคลากรทมีี

ความสามารถทจีะสบืทอดตําแหน่งสําคญัในบรษิทั (Succession Plan) การพฒันาความรู้ความสามารถของ

พนักงานใหม้คีวามพรอ้มในการก้าวสู่ตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู ตลอดจนการดูแลค่าตอบแทนและสวสัดกิารที

เหมาะสมทีสามารถแข่งขนัได้ในตลาดธุรกิจประเภทเดียวกันโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ทเีหมาะสมกบัตําแหน่งงานดงักล่าว เพอืให้สอดคล้องกบัแผนงานด้านบุคลากรและการขยาย

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในอนาคตไดอ้ย่างต่อเนืองและมนัคง 
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3.3 ความเสียงด้านการเงิน 

3.3.1 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัมกีารเงนิกูย้มืเงนิบางสว่นในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั และมกีารซอืเครอืงจกัรสาํหรบัโครงการ

โรงไฟฟ้าโดยใชเ้งนิตราต่างประเทศ รวมทงัมรีายไดบ้างส่วนเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรฐั 

กีบลาว และดองเวียดนาม หรือเป็นสกุลเงนิบาทซึงเชอืมโยงกบัดอลลาร์สหรฐั (Dollar-linked)  ดงันันกลุ่ม

บรษิทัจงึอาจมคีวามเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทัมกีลยุทธ์ในการจดัการความเสยีงทางดา้นอตัราแลกเปลยีน โดยการจดัสดัส่วน

เงนิกู้ยมืของบรษิทัเจ้าของโครงการในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัให้สอดคล้องกบัรายได้ในสกุลเงนิเดยีวกนัหรือ

เรยีกว่า “Natural Hedge” ซงึเป็นการจํากดัความเสยีงทางดา้นอตัราแลกเปลยีนของโครงการทเีปิดดาํเนินการ

แล้ว และการใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สญัญาซือขายล่วงหน้า (Forward Contract) เพอืป้องกันความเสยีง

ทางดา้นอตัราแลกเปลยีนในการซอืเครอืงจกัรสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้ง  

3.3.2 ความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตอ้งใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมาก แหล่งเงนิทุนสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัมาจาก

สินเชือทีมีกับสถาบนัการเงินต่างๆ ทีมีอัตราดอกเบียแบบลอยตัวทีอ้างอิงกับ LIBOR MLR หรือ THBFIX 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการบรหิารและป้องกนัความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบยี 

โดยให้มีการติดตามแนวโน้มการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีอย่างสมําเสมอ การบริหารจดัการต้นทุน

ทางการเงนิ รวมถงึการพจิารณาใชเ้ครอืงมอืทางการเงนิทเีหมาะสม เช่น การออกตราสารอนุพนัธ ์การออกหุน้

กู ้เป็นตน้ เพอืเปลยีนอตัราดอกเบยีแบบลอยตวัใหเ้ป็นอตัราดอกเบยีคงทเีพอืลดความเสยีงจากการผนัผวนของ

อตัราดอกเบยี 

3.3.3 ความเสียงจากการมีสดัส่วนหนีสินสุทธิมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น 

การขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทใช้เงนิทุนจากตลาดทุน เพอืใช้ในการดําเนินการ

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทงันกีารลงทุนสว่นใหญ่ของบรษิทัเป็นเงนิกูโ้ครงการ (Project Finance) โดยมี

หลกัประกนัเงนิกู้ยมืเป็นทรพัยส์นิของโครงการ ทงันีหากบรษิทัมสีดัส่วนหนีสนิสุทธมิากกว่าส่วนของเจ้าของ

อาจสง่ผลต่อความมนัคงทางการเงนิและโครงสรา้งเงนิทุนโดยรวมของกลุ่มบรษิทัได ้

 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารวางแผนงานทางการเงนิและการใชเ้ครอืงมอืทางการเงนิใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดย

หนีสนิสุทธสิ่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นหนีสนิสุทธริะดบัโครงการหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ซงึบรษิทัเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่และมอํีานาจควบคุม จงึมกีารจดัทํางบการเงนิแบบวธิงีบการเงนิรวม (Consolidation) กล่าวคอื มกีารรวม

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิของบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวมของบรษิทั ซงึลกัษณะของหนีสนิระดบัโครงการแบบเป็น

การกู้เงินในรูปแบบของเงินกู้โครงการ (Project Finance) ทีภาระผูกพันของผู้ถือหุ้นมีจํากัด (Limited 

Recourse) ทงันกีลุ่มบรษิทัมกีารรกัษาสดัสว่นหนสีนิสุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในระดบัทเีหมาะสม ประกอบกบัที
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ผ่านมาบรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงอืนไขทางการเงนิและขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครดั และไม่มปัีญหา

การขาดสภาพคล่องหรอืการผดินัดการชาํระหนแีต่อย่างใด 

3.4 ความเสียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายทีเกียวข้อง 

3.4.1 ความเสียงด้านนโยบายภาครฐั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายทีเกียวข้อง 

 เนืองดว้ยกลุ่มบรษิทัมกีารดําเนินธุรกจิทงัในประเทศและต่างประเทศ ซงึต้องดําเนินธุรกจิภายใต้การ

กํากบัดูแลของหน่วยงานภาครฐั ทงันีหากมีการเปลียนแปลงนโยบายภาครฐั กฎหมาย และกฎระเบียบที

เกยีวขอ้งต่างๆ อาจส่งผลกระทบในดา้นความสามารถในการแข่งขนัและการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและครบถ้วน

ตามกฎหมาย ซงึทาํใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามเสยีงและมผีลกระทบต่อการดาํเนินงานและความเชอืมนัต่อกลุ่มบรษิทั

ได ้

 กลุ่มบรษิทัตระหนักและใหค้วามสําคญัต่อการกํากบัดูแลกจิการทดี ีการปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั

และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานในด้านต่างๆ โดยกําหนดให้มกีารติดตามและพจิารณาผลกระทบ 

และแนวทางการปฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงและมผีลการบงัคบัใชอ้ย่างใกลช้ดิและต่อเนือง 

ทังนีบริษัทยังมีทีปรึกษาทางกฎหมายทีมีความรู้และเชียวชาญทังในและต่างประเทศการพิจารณาและ

ดําเนินการในดา้นต่างๆ เพอืใหม้นัใจไดว้่า กลุ่มบรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง

อย่างเคร่งครดัทงักฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

3.5 ความเสียงทีเกิดใหม่ 

3.5.1 ความเสียงจากการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี 

เนืองดว้ยปัจจุบนัมกีารพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานอย่างรวดเรว็ อาทเิช่น ระบบพลงังานหมุนเวยีน 

(Renewable Energy System)  ระบบการกกัเกบ็พลงังานไฟฟ้า (Energy Storage System) ระบบไมโครกรดิ 

(Micro Grid) ระบบการซือขายไฟฟ้าระหว่างกัน (Peer to peer) ระบบไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed 

Generation) เป็นตน้ โดยเทคโนโลยแีละนวตักรรมดงักล่าวจะเขา้มามบีทบาทในธุรกจิพลงังานไฟฟ้ามากยงิขนึ

ตามลําดบัและอาจสง่ผลต่อความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิไดใ้นอนาคต ในขณะเดยีวกนัการเปลยีนแปลง

ทางเทคโนโลยดีงักล่าวอาจสร้างโอกาสทางธุรกจิให้กบับรษิทัด้วยเช่นกนั ดงันันบรษิทัจงึได้มกีารศกึษาและ

ตดิตามทศิทางการเปลยีนแปลงเทคโนโลยดีา้นพลงังานอย่างต่อเนือง การพฒันาความร่วมมอืกบัพนัธมติรทาง

ธุรกจิทเีป็นผู้นําและมคีวามเชยีวชาญดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านพลงังาน รวมถึงการสร้างและพฒันา

องค์ความรูภ้ายในองค์กร ซงึจะทําใหบ้รษิทัสามารถปรบัตวัใหก้้าวทนัต่อการเปลยีนแปลงเทคโนโลยแีละรกัษา

ความเป็นผูนํ้าดา้นธุรกจิพลงังานไดใ้นระยะยาว 

3.5.2 ความเสียงด้านการเปลียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

กลุ่มบริษัทมีการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์โรงไฟฟ้าพลงันํา ซงึโครงการดงักล่าวอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงหรอืความผนัผวน

ของสภาพภูมอิากาศ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ดร้บัผลกระทบต่อระดบัความเขม้ของแสงอาทติยจ์าก

สภาพอากาศทมีกีารเปลยีนแปลงไป โรงไฟฟ้าพลงันําอาจไดร้บัผลกระทบจากการเกดิภาวะภยัแลง้ทยีาวนาน



 

ส่วนท ี1 - 3 หน้า 8 

 
 

หรอืฝนไม่ตกตอ้งตามฤดกูาลจงึทาํใหป้รมิาณนําและความเรว็ของกระแสนําทใีชใ้นการผลติไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม

แผนงาน หรอือาจเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิําใหก้ารดําเนินงานต้องหยุดชะงกั ทําใหกํ้าลงัการผลติไฟฟ้าและ

ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงานทกํีาหนดไวซ้งึสง่ผลกระทบต่อรายไดก้ารจาํหน่ายไฟฟ้าของ

กลุ่มบรษิทั 

 อย่างไรกต็ามการพจิารณาการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนต่างๆ ไดม้กีารศกึษาขอ้มูลเชงิสถิติ

และปัจจยัแนวโน้มของการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ข้างต้นอย่างละเอยีด เช่น การศกึษาขอ้มูลสถิติในอดีตและ

แนวโน้มในอนาคตเกยีวกบัความเขม้ของแสงอาทิตย์ในบรเิวณพนืททีจีะดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย ์การศกึษาขอ้มลูสถติใินอดตีและแนวโน้มในอนาคตเกยีวกบัปรมิาณนําไหลผ่านของแม่นําในบรเิวณ

พนืททีจีะดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา รวมถงึการตดิตามสถานการณ์และการเฝ้าระวงัการเกดิเหตุการณ์

จากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด ทังนีกลุ่มบริษัทได้

กําหนดให้มแีผนงานบรหิารจดัการความเสยีงและการบรหิารจดัการความต่อเนืองทางธุรกจิ ทจีะสามารถลด

ผลกระทบและการหาแนวทางใหก้ารดาํเนินงานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด นอกจากนกีลุ่มบรษิทัมี

นโยบายพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพอืเป็นการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่าง

คุม้ค่าและลดผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้ม รวมถงึกลุ่มบรษิทัมนีโยบายขยายการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนใหม้ี

สดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของกําลงัการผลติทงัหมดภายในปี 2565 เพอืลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอกีดว้ย 

3.5.3 ความเสียงด้านความปลอดภยัทางไซเบอร ์ 

การบริหารจดัการข้อมูลและระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคญัต่อการดําเนินธรุกิจมากขนึ

ตามลําดบั ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นโครงสรา้งพนืฐานทสีาํคญัทใีชใ้นการบรหิารงานและสามารถเพมิ

ประสทิธภิาพในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ทงัหากบรษิทัขาดการจดัการทดีใีนการเกบ็รกัษาขอ้มูลสําคญัและ

ไม่มรีะบบการดแูลป้องกนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทดี ีอาจก่อใหเ้กดิภยัคุกคามทางไซเบอร์ได ้ทาํใหเ้กดิการ

รวัไหลของขอ้มลูสาํคญัและสง่ผลเสยีหายต่อการดาํเนินงาน 

 กลุ่มบรษิทัจงึไดกํ้าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกนัการรวัไหลของขอ้มูลสารสนเทศทสีําคญั

รวมถึงการพฒันาระบบความมงัคงและปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําระบบรบัรองความ

ปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 โดยจัดให้มีการประเมินความเสยีงและแผนงาน

บรหิารจดัการดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล การจดัใหม้ีการฝึกอบรมพนักงานทเีกยีวขอ้งดา้นระบบ

การจดัการขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัทาํและซกัซอ้มแผนงานการป้องกนั เฝ้าระวงั และการจดัการ

ผลกระทบทอีาจเกดิจากการโจมตทีางไซเบอร์ ตลอดจนการสรา้งความตระหนักและความเขา้ใจของพนักงาน

ทุกระดบัในการป้องกนัและระมดัระวงัการรบัสง่ขอ้มลูต่างๆ ทมีคีวามเสยีงต่อการรวัไหลของขอ้มลูทสีาํคญัอย่าง

ต่อเนือง ทงันทีผ่ีานมาบรษิทัไม่มเีหตุการณ์และผลกระทบจากภยัคุมคามทางไซเบอรแ์ต่อย่างใด 



 

ส่วนท ี1 - 4 หน้า 1 

 
 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 เงินลงทุน 

  บรษิทัประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอนื (Holding Company) ทปีระกอบธุรกจิหลกัดา้นการผลติ

และจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา และธุรกจิทเีกยีวขอ้งทงัในประเทศ และต่างประเทศ ดงันัน สนิทรพัย์ถาวรหลกัของ

บริษัทจึงเป็นเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า โดยจากงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที       

31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคา้ จาํนวน 10,076.19 ลา้นบาท 

  ตารางดงัต่อไปน ีแสดงรายละเอยีดเกยีวกบัสนิทรพัยข์องบรษิทัตามทปีรากฎในงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของบรษิทั สาํหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

สินทรพัย ์ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) มูลค่าทางบญัชี (บาท) 

1.  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ABP 51.2 855,328,468 

ABP3 30.0 429,813,684 

ABP4 29.9 437,073,194 

ABP5 29.9 422,787,421 

ABPR1 30.0 391,847,939 

ABPR2 30.0 409,906,544 

ABPR3 29.9  438,907,608 

ABPR4 29.9 418,389,900 

ABPR5 29.9 429,238,975 

BGC1 99.9 249,925 

BGC2 99.9 249,925 

BGLNG 91.3 2,478,275 

BGP (Cambodia) 100.0 32,118 

BGP (Korea) 100.0 8,460,000 

BGP (Lao) 100.0 554,089,900 

BGP (Malaysia) 100.0 8 

BGPR1 100.0 2,499,925 

BGPR2 100.0 2,499,925 

BGPS 100.0 1,249,925 

BGPSP 100.0 99,999,700 

BGPSS 91.3 913,100 

BGRP1 91.3 228,275 

BGRP2 91.3 228,275 

BGSPS1 99.9 152,499,700 

BGYSP 99.9 1,164,718,200 
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สินทรพัย ์ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) มูลค่าทางบญัชี (บาท) 

BIP1 74.0 1,043,087,069 

BIP2 74.0 965,227,189 

BPB2 100.0 2,499,925 

BPHL 99.9 249,925 

BPWHA1 75.0 1,156,639,308 

BTW 74.0 162,233,155 

TWP 70.0 184,466 

2. เงินลงทุนในบริษทัร่วมค้า 

BGP (Poipet) 55.0 18,132 

BGSENA 49.0 409,149,700 

PIC 48.0 113,208,000 

รวมเงินลงทุน  10,076,187,778 

1   รวมเงนิลงทุนทงัหมดอาจไม่ตรงกบัผลรวมทงัหมดของตวัเลขทแีสดงในตาราง เนืองจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยบาท 

4.2 สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัมสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทใีชใ้นการประกอบธรุกจิดงันี 

4.2.1 สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจหลกั 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทีดิน ส่วนปรบัปรุงทีดิน โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังไฟฟ้าและอุปกรณ์ อุปกรณ์

สํานักงานเครอืงตกแต่งและคอมพวิเตอร์ อาคารและสงิปลูกสรา้ง ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสรา้ง วสัดุสํารอง

คลงั ทงันี มูลค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยถ์าวรหลกั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ตามงบการเงนิสามารถแสดง

ไดต้ามตารางต่อไปนี 

ล าดบั รายการ 
มูลค่าตามบญัชี (บาท) 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

1 ทดีนิ 2,277,243,233 2,759,238,521 

2 ส่วนปรบัปรุงทดีนิ – สุทธิ  432,507,907 461,893,740 

3 โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 51,992,312,112 66,231,892,908 

4 อุปกรณ์สาํนักงานเครอืงตกแต่ง และคอมพวิเตอร ์ – สุทธิ  172,380,678 205,320,547 

5 อาคารและสงิปลูกสรา้ง – สุทธิ  638,813,137 1,100,778,892 

6 ยานพาหนะ – สุทธิ  30,073,445 27,434,103 

7 งานระหว่างก่อสรา้ง 6,457,327,202 1,009,269,887 

8 วสัดุสาํรองคลงั 349,721,833 335,794,781 

รวม  62,350,379,547 72,131,623,379 
1 มลูคา่ตามบญัชรีวมทงัหมดอาจไม่ตรงกบัผลรวมทงัหมดของตวัเลขทแีสดงในตาราง เนืองจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยบาท
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4.2.2 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

 ทดีนิและสว่นปรบัปรุงทดีนิของบรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกั มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุม่บรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปนี 

 (1) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABP1 อําเภอเมอืงชลบุร ี 

จงัหวดัชลบุร ี

64 5 43 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัตามสญัญาโอนผลประโยชน์จากกการประกอบ

กจิการไฟฟ้า กบักองทุนรวมโรงสรา้งพนืฐานโรงไฟฟ้าอมตะ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ABPIF) 

ABP2 อําเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

24 6 69 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ 

ABP3 อําเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุร ี

22 7 60 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

ABP4 อําเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

17 3 46 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจํานอง 

8,500,000,000 บาท 

ABP5 อําเภอเมอืงชลบุร ี

จงัหวดัชลบุร ี

16 3 69 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจํานอง 

8,000,000,000 บาท 
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(2) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABPR1 อําเภอปลวกแดง               

จงัหวดัระยอง 

24 4 31.3 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

ABPR2 อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

19 6 86 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

ABPR3 อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

30 3 99 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจํานอง 

7,475,937,500 บาท 

ABPR4 อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

20 1 62 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจํานอง 

7,103,750,000 บาท 

ABPR5 อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

28 2 48 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจํานอง 

7,417,000,000 บาท 

 (3) กลุ่มบริษทัในสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

BIP1 อําเภอเมอืงปทุมธาน ี

จงัหวดัปทุมธานี 

15 2 93 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

BIP2 

 

อําเภอเมอืงปทุมธาน ี

จงัหวดัปทุมธานี 

12 7 29 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 
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(4) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

  ไร่ งาน ตรว. 

BPWHA 1 ตําบลบ่อวนิ อําเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบุร ี

30 2 46 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ มลูค่าจํานอง 

8,875,160,000 บาท 

 (5) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) ระยอง 

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

SPP1 ตําบลหว้ยโป่ง อําเภอเมอืง       

จงัหวดัระยอง 

19 4 11 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 

 (6) กลุ่มบริษทัพลงังานหมุนเวียน  

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงคก์ารถือครอง ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

 ไร่ งาน ตรว. 

BGSPS1 อําเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ 

111 7 79 เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบัประกอบ

กจิการผลติกระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ 

เป็นเจา้ของ อยู่ระหว่างการปลดหลกัประกนัในการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ

มลูค่าจํานอง , ,  บาท 
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4.2.3 สญัญาเช่า 

บรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัครอบครองทดีนิตามสญัญาเช่า มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุม่บรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปนี 

(1) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABP5 อมตะ คอรป์อรเ์รชนั  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี

ชลบุร ี 

2.97 - - เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงาน

สาํหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

30 ปี 22 สงิหาคม 2557 ถงึ 

21 สงิหาคม 2587 

ปลอดภาระผกูพนั 

(2) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

ABPR3 อมตะ คอรป์อรเ์รชนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี

ระยอง  

2.56 - - เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงาน

สาํหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

3 ปี 1 กนัยายน 2562 ถงึ 

31 สงิหาคม 2565 

ปลอดภาระผกูพนั 

ABPR4 อมตะ คอรป์อรเ์รชนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี

ระยอง  

1.44 - - เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงาน

สาํหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

3 ปี 1 กนัยายน 2562 ถงึ 

31 สงิหาคม 2565 

ปลอดภาระผกูพนั 
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(3) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า 

 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

BPLC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนอ. 

 

นิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบงัชลบุร ี

  

10 

 

10 

 

4 

 

 

- 

 

 

2 

3 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

34.81 

 

52.08 

 

97.41 

 

 

25.87 

 

 

50.96 

ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้า และไอนํา 

ประกอบกจิการวางระบบส่ง

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนําและ

ประกอบกจิการวางระบบส่ง

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

ประกอบกจิการวางระบบส่ง

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

ใชเ้ป็นทางเขา้-ออก

โรงงานผลติไฟฟ้า 

8 ปี 

 

30 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 

 

 

1 มกราคม 2562 ถึง           

31 ธนัวาคม 2591 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

 

 
ปลอดภาระผกูพนั 

BPLC2 กนอ. 

 

 

 

 

นิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบงัชลบุร ี 

 

 

  

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

2 

 

89.10 

 

 

4.22 

 

50.96 

 

ก่อสรา้งอาคารโรงงานและ

ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนํา 

ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและไอนํา และใช้

30 ปี 

 

 

30 ปี 

 

30 ปี 

 

1 มกราคม 2562 ถงึ           

31 ธนัวาคม 2591 

 

1 มกราคม 2562 ถงึ           

31 ธนัวาคม 2591 

1 มกราคม 2562 ถึง           

31 ธนัวาคม 2591 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 
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บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า 

 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

 

 

6 

 

5 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

3 

 

20.5 

 

63.40 

 

 

47.50 

 

84.20 

เป็นทางเขา้ออกโรงงานผลติ

ไฟฟ้า 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า (ใหก้บั

บรษิทั สยาม มชิลนิ จํากดั) 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 

 

 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 

 

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 

 

22 ปี 

 

30 ปี 

 

 

30 ปี  

 

3 ปี 

 

29 กนัยายน 2555 ถึง 

28 กนัยายน 2577 
 

1 สิงหาคม 2555 ถึง 

31 กรกฎาคม 2585 

1 มกราคม 2562 ถึง           

31 ธนัวาคม 2591 

1 มิถนุายน 2560 ถึง 

31 พฤษภาคม 2563 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 (4) กลุ่มบริษทัในนิมคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี เบียนหวั  

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า 

 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร ่ งาน ตรว. 

APB AMATA Joint Stock 

 

นิคมอุตสาหกรรมลองบนิ 

เมอืงเบยีนหวั ประเทศ

เวยีดนาม 

 

3 

 

2 

3 

 

- 

93.75 

 

- 

ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้า 

ประกอบกจิการสรา้งโรงงาน

และผลติไอนํา 

47 ปี 

 

34 ปี 

10 เมษายน 2540 ถงึ             

31 ธนัวาคม 2587 

25 พฤษภาคม 2553 ถงึ         

30 พฤศจกิายน 2587 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 
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(5) กลุ่มบริษทัพลงังานหมุนเวียน 

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า 

 

วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร ่ งาน ตรว. 

BGYSP บรษิทั ยนัฮ ีเพาเวอร ์ 

โฮลดงิ จํากดั 

อําเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

อําเภอบางหลวง 

จงัหวดันครปฐม 

อําเภอดอนตูม 

จงัหวดันครปฐม 

อําเภอลาดบวัหลวง 

อําเภอเสนา 

จงัหวดัอยุธยา 

213 

 

485 

 

125 

 

96 

1 

 

25 

 

1 

 

1 

69 

 

25 

 

17 

 

31 

เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงาน

สาํหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ 

25 ปี 28 ธนัวาคม 2558 ถงึ 27 

ธนัวาคม 2583 

อยู่ระหว่างการปลด

หลกัประกนัในการกูย้มืกบั

สถาบนัการเงนิ มลูค่า

จํานอง 704,000,000 บาท 

Solar WVO & 

CO-OP 

สหกรณ์การเกษตรชน

แดน จํากดั 

สหกรณ์การเกษตรบา้น

นาเดมิ จํากดั 

อําเภอชนแดน     

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

อําเภอบา้นนาเดมิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

31 

 

51 

3 

 

1 

47 

 

66 

เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงาน

สาํหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ 

 ปี 

 

 ปี 

22 สงิหาคม  ถงึ          

 สงิหาคม  

 กนัยายน  ถงึ             

 กนัยายน  

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั               
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4.2.4 สญัญาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 

บรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัครอบครองทดีนิตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชท้ดีนิ มรีายละเอยีดแบ่งตามกลุ่มบรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปน ี

(1) กลุ่มบริษทัในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

BPLC1 กนอ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

ชลบุร ี

4 1 97.41 ประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าและเช่าทดีนิเพอื

วางระบบส่งกระแสไฟฟ้าและไอ

นํา 

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 

ใชท้ดีนิเพอืวางท่อจ่ายนํา 

 

ใชท้ดีนิเพอืวางท่อจ่ายนํา 

 

ใชท้ดีนิเพอืวางท่อส่งไอนํา 

 

ใชท้ดีนิเพอืวางท่อส่งไอนํา 

 

ใชท้ดีนิเพอืวางท่อส่งไอนํา 

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) กลุ่มบริษทัพลงังานหมุนเวียน 

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

TWP กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร 

นิคมสรา้งตนเองคําสรอ้ย 

มุกดาหาร 

60 1 - ใชท้ดีนิดําเนินกจิการโครงการ

ทุ่งกงัหนัลม 

23 ปี 28 พฤษภาคม 2557 ถงึ11 

พฤศจกิายน 2580 หรอืสภาพของ

นิคมสรา้งตนเองสนิสุดก่อนวนัท ี

11 พฤศจกิายน 2580 

ปลอดภาระผกูพนั 

BTW กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร 

นิคมสรา้งตนเองคําสรอ้ย 

มุกดาหาร 

60 1 - ใชท้ดีนิเพอืดําเนินกจิการ

โครงการทุ่งกงัหนัลม 

23 ปี 28 พฤษภาคม 2557 ถงึ11 

พฤศจกิายน 2580 หรอืสภาพของ

นิคมสรา้งตนเองสนิสุดก่อนวนัท ี

11 พฤศจกิายน 2580 

ปลอดภาระผกูพนั 

Solar WVO & 

CO-OP 

องคก์ารสงเคราะห์

ทหารผ่านศกึ 

 

 

 

อําเภอเมอืง         

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

อําเภอไทรน้อย    

จงัหวดันนทบุร ี

อําเภอบางบ่อ      

จงัหวดัสมุทรปราการ 

อําเภอลาดกระบงั 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

อําเภอหนองจอก   

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

40 

 

50 

 

25 

 

52 

 

49 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

 

2 

- 

 

84.5 

 

- 

 

72 

 

26.5 

เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงาน

สาํหรบัประกอบกจิการผลติ

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ 

 ปี 

 

 ปี 

 

 ปี 

 

 ปี 

 

 ปี 

 ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

 ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

 ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

 ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

 ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

 

ปลอดภาระผกูพนั 

DTE 

 

 

the  People's  

Committee  of  Tay  

Ninh  Province 

Duong Minh Chau District, 

Tay Ninh Province 

 

Tan Chau District, Tay 

Ninh Province 

597 

 

 

752 

 

1 

 

 

2 

 

64.9 

 

 

35.1 

 

เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบั

ประกอบกจิการผลติกระแสไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ 

 ปี 

 

 

 ปี 

 ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

 

 ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

ปลอดภาระผกูพนั 

 

 

ปลอดภาระผกูพนั 



 

ส่วนท ี1 - 4 หน้า 12 

 
 

บริษทั ผู้ให้เช่า ท่ีตัง้ พื้นท่ี วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาเช่า วนัเร่ิมต้นถึง 

วนัส้ินสุด 

ภาระผกูพนั 

ไร่ งาน ตรว. 

Duong Minh Chau District, 

Tay Ninh Province 

1,800 - -  ปี  ธนัวาคม  ถงึ  

ธนัวาคม  

ปลอดภาระผกูพนั 

Phu Yen TTP the People's 

Committee of Phu 

Yen Province 

Phu Hoa district 1,600   เพอืเป็นสถานทตีงัโรงงานสาํหรบั

ประกอบกจิการผลติกระแสไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ 

 ปี  เมษายน  ถงึ  

พฤษภาคม  

ปลอดภาระผกูพนั 
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4.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 

บริษัทย่อยทปีระกอบธุรกิจหลกัครอบครองสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน มีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มบรษิทั     

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปนี 

ล าดบั รายการ 
มูลค่าตามบญัชี (บาท) 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

1 สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ 130,808,622 140,895,657 

2 ตน้ทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย1 2,837,379,969 2,708,948,958 

3 สทิธใินการใชท้ดีนิ2 640,820,292 1,025,757,755 

4 สทิธใินสญัญาซอืขายไฟฟ้า3 3,487,080,546 3,490,134,592 

5 สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน4 2,899,196,480 2,944,964,760 

6 สทิธใินสญัญาใหบ้รกิารและบํารุงรกัษา 5,062,207 3,704,142 

7 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 107,015,542 126,332,186 

8 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่างตดิตงั 7,344,968 10,164,073 

รวม 10,114,708,626 10,450,902,123 
1  ตน้ทุนโครงการไฟฟ้ารอตดัจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยการบรกิารใหค้ําปรกึษาภายหลงัจากทไีดร้บัสญัญาซอืขายไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดดงันี  

(1) การใหค้ําปรกึษาเกยีวกบัการเตรยีมสญัญาทสีาํคญัเพอืใหบ้รรลุเงอืนไขในสญัญาซอืขายไฟฟ้า เช่น สญัญาซอืขายเชอืเพลงิระยะยาว  

(2) การให้คําปรึกษาเกยีวกบัการดําเนินการตามเงอืนไขของใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุม และใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า เป็นตน้ 
2  สทิธใินการใช้ทดีนิ เป็นค่าใช้จ่ายเพอืให้ไดม้าซงึสทิธใินการใช้ทดีนิสาํหรบัการตดิตงัโรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบการจดัส่งพลงังาน ไฟฟ้า และเสา

ไฟฟ้า 
3 สทิธใินสญัญาซอืขายไฟฟ้า ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสทิธใินสญัญาซอืขายไฟฟ้าทไีดม้าจากการรวมธุรกจิ  
4 สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานคอืสทิธใินการใชส้นิทรพัยจ์ากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงันําในสปป. ลาว 

4.3.1 การประกนัภยั  

กลุ่มบริษัทเชือว่ากรมธรรม์ประกันภยัทีกลุ่มบริษัทได้เข้าทํานัน มีเงอืนไขใกล้เคียงกับกรมธรรม์

ประกนัภยัของผู้ทปีระกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มบริษัทในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ   

สปป. ลาว โดยกลุ่มบรษิทัเชอืว่าประกนัภยัตามทกีลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ทําเพียงพอ ครอบคลุมมูลค่าทางบญัชขีอง

ทรพัย์สนิและความเสยีงทงัหลายเกยีวกบัโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัทอีาจเกดิขนึในอนาคต  สําหรบั

รายละเอยีดของความเสยีงทอีาจเกดิขนึและการครอบคลุมของประกนัภยันัน  

ประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทได้ทําประกันภัยสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกับบริษัทประกันภัย เช่น       

ทพิยประกนัภยั AIG Allianz AXA Liberty และ ACE ซงึความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัครอบคลุมไป

ถงึความเสยีหายหรอืความสูญเสยีในทรพัยส์นิของโครงการโรงไฟฟ้า การหยุดชะงกัของธุรกจิ ความรบัผดิต่อ

บุคคลภายนอก ทงัในช่วงระหว่างการก่อสร้างและในช่วงของการดําเนินการของโครงการโรงไฟฟ้า โดยที

ประกนัภยัของกลุ่มบรษิทันันรวมถงึ แต่ไม่จาํกดัเพยีง การคุม้ครองดงัต่อไปนี 
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ประกนัภยัในระหว่างการก่อสรา้ง 

• ประกนัภยัความเสยีงทุกชนิดเกยีวกบัการก่อสรา้งและสงิปลูกสรา้ง (รวมถงึการคุม้ครองในกรณี

นําท่วม ภายใตเ้งอืนไขทสีมเหตุสมผลในทางการคา้ทมีอียู่โดยทวัไป) 

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

• ประกนัภยัการขนสง่สนิคา้ทางทะเลและการขนสง่ภายในประเทศ 

• ประภยัภยัความล่าชา้ในการเรมิดาํเนินงาน 

• ประกนัภยัหมุนเวยีนแรงงาน และ 

• ประกนัภยัรถยนต ์

ประกนัภยัในระหว่างการดาํเนินการ 

• ประกนัภยัความเสยีงทุกชนิดเกยีวกบัทรพัยส์นิและการหยุดชะงกัของเครอืงจกัร ซงึครอบคลุม

ทงัความสญูเสยีทางกายภาพและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทเีอาประกนั (รวมถงึการคุม้ครองใน

กรณีนําท่วม ภายใตเ้งอืนไขทสีมเหตุสมผลในทางการคา้ทมีอียู่โดยทวัไป) 

• ประกนัภยัการหยุดชะงกัของธุรกจิ 

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

• ประกนัภยัหมุนเวยีนแรงงาน และ 

• ประกนัภยัรถยนต ์

ทงัน ีจาํนวนเงนิทเีอาประกนัทงัหมดภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัในประเทศไทย คดิเป็น

จาํนวน 311,851 ลา้นบาท 

สปป. ลาว 

ตามเงอืนไขของสญัญาสมัปทานทกีลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ทํากบั GOL และสญัญาซอืขายไฟฟ้าทเีขา้ทํากบั 

EDL นัน กลุ่มบริษัทต้องทําประกันภัยดังต่อไปนี กับบริษัทประกันภัย เช่น ทิพยประกันภัย และ Allianz 

General Laos: 

• ประกนัภยัความเสยีงทุกชนิดเกยีวกบัการดําเนินงานตามสญัญา จนกระทงัถึงวนัทโีครงการ

โรงไฟฟ้าเปิดดาํเนินการทางพาณิชย ์

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• ประกนัภยัความสญูเสยีและความเสยีหายทางกายภาพ และ 

• ประกนัภยัหมุนเวยีนแรงงาน 

  ทงันี จํานวนเงนิทเีอาประภยัทงัหมดภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิัทในประเทศลาวคดิเป็น

จาํนวน 89 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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ประเทศเวียดนาม 

กลุ่มบรษิทัทาํประกนัภยัดงัต่อไปนี ในประเทศเวยีดนาม: 

• ประกนัภยัความเสยีงทุกชนิดและประกนัธุรกิจหยุดชะงกั (รวมถึงการประกนัการระเบิดและ

อคัคภียัภาคบงัคบั)  

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• ประกนัภยัเครอืงจกัรและประกนัธุรกจิหยุดชะงกั 

 • ประกนัภยัความเสยีงทุกชนิดเกยีวกบัการดําเนินงานตามสญัญา จนกระทงัถึงวนัทโีครงการ

โรงไฟฟ้าเปิดดาํเนินการทางพาณิชย ์

• ประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• ประกนัภยัความสญูเสยีและความเสยีหายทางกายภาพ และ 

• ประกนัภยัหมุนเวยีนแรงงาน 

 ทงันี จํานวนเงนิทเีอาประภยัทงัหมดภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัในประเทศเวยีดนาม

คดิเป็นจาํนวน 633 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัจะลงทุนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมทมีวีตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกจิทปีระกอบธุรกจิด้าน

การผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัท หรือกิจการทมีีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือกิจการที

สนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการทีมีศักยภาพในการเติบโต สอดคล้องกับ

เป้าหมาย และแผนกลยุทธใ์นการขยายธุรกจิ รวมทงัสรา้งผลตอบแทนทดีจีากการลงทุน ทงัน ีการขออนุมตักิาร

ลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมคา้ หรอืบรษิทัอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง จะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรอืง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทมีีนัยสําคญัทเีข้าข่ายเป็นการได้มาหรอื

จําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยการลงทุนใน

กจิการดงักล่าวขา้งต้น บรษิทั มนีโยบายการลงทุนในสดัส่วนทมีากพอเพอืใหส้ามารถมสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการและกําหนดแนวทางการดาํเนินธุรกจิในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง

นันๆ 

บรษิทัอาจพจิารณาลงทุนในธุรกจิอนืทมีใิช่ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัในปัจจุบนั ทงันกีารลงทุนจะต้องมี

ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาวะของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย ทศิทางการเตบิโตของธุรกจิ และแผนกลยุทธ์

ของบรษิทั 
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ในการตดัสนิใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพจิารณาถึง

ศกัยภาพ รวมทงัปัจจยัความเสยีงจากการลงทุน โดยมขีนัตอนการพจิารณาการลงทุนทเีหมาะสม เพอืใหก้าร

พจิารณากลนักรองการลงทุนมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแผนกลยุทธข์องบรษิทั รวมถงึแผนงานการสง่

บุคลากรเขา้ไปมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการและกํากบัดูแลสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในดา้นประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการดาํเนินกจิการ เพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนการลงทุนตามความคาดหวงั และมแีผนการใชจ้่าย

งบประมาณการลงทุนสอดคล้องกับแผนการจดัสรรเงิน เมือผ่านการกลนักรองนีแล้ว จึงจะเสนอขอความ

เหน็ชอบตามลําดบัขนัตอนต่อไป 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่ไดม้สีว่นเกยีวขอ้งในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ขอ้เรยีกรอ้ง กระบวนการทางกฎหมาย หรอืเป็นคู่ความในคดใีดๆ 1) ทอีาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์อง

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ทมีจีํานวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทั 2) ทกีระทบต่อการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย อย่างมนีัยสําคญัแต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ 3) ทมีไิด้

เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลหลกัทรพัยอื์น 

6.1 ชือ สถานทีตงัของบริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ชอืบรษิทั             บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

ชอืย่อหลกัทรพัย ์               BGRIM  

วนัก่อตงัเป็นบรษิทัจาํกดั        26 กรกฎาคม 2536 

วนัจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั   9 กนัยายน 2559    

วนัเรมิซอื-ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์   19 กรกฎาคม 2560    

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล               0107559000427 

          ทุนจดทะเบยีน                                               ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562  

 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน  5,400,000,000 บาท  

 จาํนวนทุนทชีาํระแลว้ 5,213,800,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้

สามญัจาํนวนทงัสนิ 2,606,900,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 2 บาท  

ประเภทธุรกจิ                                          ประกอบธุ รกิจ โดยการถือหุ้น ในบริษัทอืน  (Holding 

Company) ทีประกอบธุรกิจหลกัด้านการผลิตและจําหน่าย

ไฟฟ้า ไอนํา และธุรกิจทีเกียวข้องทังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

หมวดธุรกจิ                    พลงังานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มอุตสาหกรรม                  ทรพัยากร 

จาํนวนพนักงาน                  962 คน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

เวบ็ไซต ์                    http://www.bgrimmpower.com/ 

ขอ้มลูตดิต่อ      สว่นนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

       โทรศพัท:์ +66 (0) 2710 3528   

       โทรสาร: +66 (0) 2379 4258 

       อเีมล:์ ir@bgrimmpower.com 

เลขานุการบรษิทั       โทรศพัท:์ +66 (0) 2710 3162   

       โทรสาร: +66 (0) 2379 4277 

                                                                  อเีมล:์ companysecretary@bgrimmpower.com 

ทตีงัสาํนักงานใหญ่             5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ   

   กรุงเทพมหานคร 10240 
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6.2 บุคคลอ้างอิง  

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์               บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

                                                                  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจนี)         

                 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง   

                  กรุงเทพมหานคร 10400  

       โทรศพัท:์ +66 (0) 2009 9999    

       โทรสาร: +66 (0) 2009 9991  

 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

(หุน้กูข้องบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั         ชนั 17 เลขท ี1222 ถนนพระรามท ี3 แขวงบางโพงพาง 

(มหาชน), หุน้กูข้องบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ            เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

เพาเวอร ์เอสพวี1ี จาํกดั, หุน้กูข้องบรษิทั    โทรศพัท:์ +66 (0) 2296 3582  

บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จาํกดั, บรษิทั       โทรสาร: +66 (0) 2683 1298 

บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จาํกดั และหุน้กู ้

ดอ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน)                                                

 

ผูส้อบบญัช ี      นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล  

       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี3445 

       บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

       ชนั 15 อาคารบางกอกซติ ีทาวเวอร์ 

       เลขท ี179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพมหานคร 10120 

       โทรศพัท:์ +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2824 5000 
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6.3 ชือ สถานทีตงัของนิติบุคคลทีบริษทั ถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 

บริษทัย่อย 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทีตรา

ไว้ต่อหุ้น 

)บาท(  

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นโดยกลุ่ม

กิจการ       

(ร้อยละ) 

ทีตงัสาํนักงาน

ใหญ่ 

ประเทศไทย 

ABP ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

1,700,000,000 100 1,645,000,000 51.2 กรุงเทพมหานคร  

ABP1 ผลติไฟฟ้า 1,500,000,000 10 1,350,000,000 50.7 กรุงเทพมหานคร  

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

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

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

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

ABPH ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

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

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

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

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

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

ABPR5 ผลติไฟฟ้า 1,436,302,800 100 1,436,302,800 55.5 กรุงเทพมหานคร  

ABPSPV1 ออกจําหน่ายหุน้

กู ้

2,000,000 100 2,000,000 61.4 กรุงเทพมหานคร  

BGC1 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BGC2 ผลติไฟฟ้า 1,000,000 100 250,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BGLNG ผลติและจดั

จําหน่ายก๊าซ

ธรรมชาต ิ

10,000,000 100 2,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

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

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

BGPS บรหิารและ

บรกิาร

บํารุงรกัษา

โรงไฟฟ้า 

5,000,000 100 1,250,000 

 

100.0 กรุงเทพมหานคร  

BGPSP ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า

100,000,000 100 100,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทีตรา

ไว้ต่อหุ้น 

)บาท(  

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นโดยกลุ่ม

กิจการ       

(ร้อยละ) 

ทีตงัสาํนักงาน

ใหญ่ 

และผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติย ์

BGPSS บรหิารโครงการ

โรงไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

1,000,000 100 1,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BGRP1 ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

1,000,000 100 250,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BGRP2 ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

1,000,000 100 250,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BGSPS1 ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

152,500,000 100 152,500,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BGYSP ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

1,160,003,500 100 1,152,503,500 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BIP1 ผลติไฟฟ้า 1,250,000,000 100 1,250,000,000 74.0 กรุงเทพมหานคร  

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

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

BPHL ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

1,000,000 100 250,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BPLC1 ผลติไฟฟ้า 670,000,000 10 670,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BPLC2 ผลติไฟฟ้า 535,000,000 100 535,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BPSLC บรหิารและ

บํารุงรกัษา 

19,000,000 10 19,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BPWHA1 ผลติไฟฟ้า 1,533,561,700 100 1,533,561,700 75.0 กรุงเทพมหานคร  

BSP  

(Bamnet 

Narong) 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BSP 

(Cha Am) 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 100.0 กรุงเทพมหานคร  
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทีตรา

ไว้ต่อหุ้น 

)บาท(  

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นโดยกลุ่ม

กิจการ       

(ร้อยละ) 

ทีตงัสาํนักงาน

ใหญ่ 

BSP  

(Sap Yai) 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 51.0 กรุงเทพมหานคร  

BSP  

(Si Boon 

Rueang) 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BSP  

(Wanon 

Niwat) 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BSP 

(Yang Talat) 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BSPCB 

 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BSPCD ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

100,000,000 100 66,850,195 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BSPRT ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติยแ์บบ

ตดิตงับนหลงัคา 

251,000,000 100 251,000,000 100.0 กรุงเทพมหานคร  

BTW ผลติไฟฟ้า 300,000,000 10 133,500,000 92.2 กรุงเทพมหานคร  

SPP1 ผลติไฟฟ้า 2,150,000,000 10 2,150,000,000 75.0 กรุงเทพมหานคร  

TWP ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

1,054,100 5 263,525 70.0 กรุงเทพมหานคร  

ประเทศเวียดนาม 

APB ผลติไฟฟ้า 33,000,000  

USD 

n/a 5,500,000      

USD 

30.7 Amata Industrial 

Park เมอืงเบยีนหวั 

จงัหวดัดองไน 

DTE ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

1,620,000,000,000 

VND 

10,000   

VND 

1,620,000,000,000 

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 ์
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทีตรา

ไว้ต่อหุ้น 

)บาท(  

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นโดยกลุ่ม

กิจการ       

(ร้อยละ) 

ทีตงัสาํนักงาน

ใหญ่ 

ประเทศลาว 

BGP (Lao)

  

ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

16,000,000    

USD 

100 USD 15,750,000     

USD 

100.0 เขตเศรษฐกจิเฉพาะ

ภเูขยีว เมอืงท่าแขก 

แขวงคาํม่วน 

Nam Che 1 ผลติไฟฟ้าจาก

พลงันํา 

13,460,000    

USD 

100 USD 13,460,000    

USD 

72.0 บา้นนําลอ้ง เมอืง

ท่าโทม แขวงไชย

สมบูรณ์ 

Nam Khao ผลติไฟฟ้าจาก

พลงันํา 

33,680,000    

USD 

100 USD 416,667        

USD 

72.0 บา้นนาคาํ เมอืงศรี

โคตรบอง นคร

หลวงเวยีงจนัทน์ 

Tadsakoi ผลติไฟฟ้าจาก

พลงันํา 

17,000,000    

USD 

100 USD 0 USD 72.0 บา้นหนองบอน 

เมอืงไซเศรษฐา 

นครหลวงเวยีง

จนัทร ์

XXHP ผลติไฟฟ้าจาก

พลงันํา 

15,000,000    

USD 
100 USD 15,000,000    

USD 
70.0 บา้นนําตวด เมอืง

ปากซอง แขวง

จําปาสกั 

ประเทศกมัพชูา 

BGP 

(Cambodia) 

ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

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

กรุงพนมเปญ 

Ray Power ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

5,000           

USD 

5 USD 5,000           

USD 

100.0 เมอืงศรโีสภณ 

จงัหวดับนัทายมชียั 

Sisophon พฒันาทดีนิ

สาํหรบัโครงการ

โรงไฟฟ้า 

33,500          

USD 

33.5 USD 

 

33,500          

USD 

100.0 กรุงพนมเปญ 

สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

BSP Inc. 

(Philippines) 

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

25,000,000    

PHP 

1 PHP 25,000,000    

PHP 

100.0 เมอืงมากาต ี

สาธารณรฐัเกาหลี 

BGP  

(Korea) 

ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

300,000,000   

KRW 

5,000 KRW 300,000,000   

KRW 

100.0 ยองจนิซ ิ    

จงัหวดักยีองจ-ิโด 

ประเทศมาเลเซีย 

BGP 

(Malaysia) 

ลงทุนในธุรกจิ

พลงังานไฟฟ้า 

1 MYR 1 MYR 1 MYR 100.0 กวัลาลมัเปอร ์
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บริษทัร่วมค้า 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าทีตราไว้

ต่อหุ้น )บาท(  

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สดัส่วนการถือ

หุ้นโดยกลุ่ม

กิจการ (ร้อยละ) 

ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 

ประเทศไทย 

BGSENA ลงทุนในธุรกจิผลติ

และจดัจําหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์

835,000,000 100 835,000,000 49.0 กรุงเทพมหานคร  

BGSNP ผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติยแ์บบ

ตดิตงับนหลงัคา 

10,000,000 100 2,500,000 51.0 กรุงเทพมหานคร  

BGSPT ผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติยแ์บบ

ตดิตงับนหลงัคา 

10,000,000 100 2,500,000 70.0 กรุงเทพมหานคร  

PIC ผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้าจากขยะ

อุตสาหกรรม 

221,400,000 100 137,850,000 48.0 ถ.สุขมุวทิ พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 

ประเทศกมัพชูา 

BGP (Poipet) ประกอบกจิการจดั

จําหน่ายไฟฟ้า 

1,000 USD 1 USD 1,000 USD 55.0 เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

กรุงพนมเปญ 
1 สดัส่วนความเป็นเจ้าของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP2 ทรี้อยละ 15.3 ผ่านการถอืหน่วยลงทุนใน ABPIF ซงึภายหลงัจากทสีญัญาโอนสทิธใินการรบัรายได้

จากการขายไฟฟ้าของ ABP  กบั ABPIF สนิสุดลง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมสีดัส่วนความเป็นเจา้ของในเชงิเศรษฐกจิใน ABP2 ทรีอ้ยละ 51.2    
2  เลขท ี  ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
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6.4 ข้อมูลสาํคญัอืน 

การใช้เงินทีได้จากกการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุน  ครงัที 1/2562 จํานวนเงินรวม 8,000        

ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จาํนวนเงินทีใช้

โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที

ใช้เงิน

โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพอืเป็นแหล่งเงนิทุนของ

บรษิทั และ/หรอื บรษิทัใน

เครอื สาํหรบัโครงการปัจจุบนั

และโครงการในอนาคต 

5,500 – 6,000 ภายใน 1-3 ปี 

นับแต่วนัออก

หุน้กู้ 

เพอืรองรบัการเตบิโตของผูอ้อกหุน้กู ้และ

กลุ่มบรษิทัในเครอื สาํหรบัโครงการ

ปัจจบุนัและโครงการในอนาคต ทงัในรปู

เงนิทุน (Equity) และเงนิกูใ้หก้บับรษิทัใน

เครอื (Inter company Loan) 

2. เพอืใชส้าํหรบัปรบัโครงสรา้ง

เงนิทุนของบรษิทั และ/หรอื 

บรษิทัในเครอื อาท ิเช่น การ

ใหเ้งนิกูย้มืระหว่างบรษิทัใน

เครอื การชาํระคนืหนี เป็นตน้ 

1,500 – 2,000 ภายใน 1-3 ปี 

นับแต่วนัออก

หุน้กู้ 

เพอืชาํระคนืหนีทมีกีบัสถาบนัการเงนิอนื

และ/หรอืบุคคลอนื ซงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

ผูอ้อกหุน้กูใ้นฐานะทปีรกึษาทางการเงนิ

หรอืผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้ตามทจีะ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูอ้อกหุน้กู้ 

3. เพอืใชส้าํหรบัการดาํเนินงาน

ตามปกต ิและกรณีอนื ๆ 

500 ภายใน 1-3 ปี 

นับแต่วนัออก

หุน้กู้ 

เพอืการดาํเนินงานทวัไปของผูอ้อกหุน้กู ้

และกลุ่มบรษิทัในเครอื 
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การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ซงึมทุีนจดทะเบยีนทชีาํระแลว้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ทงัสนิ 5,213,800,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั

จาํนวนทงัสนิ 2,606,900,000 หุน้ โดยมมีลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 2 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชอืผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัท ี30 ธนัวาคม 2562 มดีงันี 

รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จาํนวนหุ้นทีถือ ร้อยละ 

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 ์โฮลดงิ จาํกดั2 235,997,750 9.05 

4.   ASIAN DEVELOPMENT BANK 123,000,000 4.72 

5.   บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 92,968,597 3.57 

6.   กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 31,914,100 1.22 

7.   นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์ 28,350,000 1.09 

8.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,138,501 1.08 

9.   บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 20,315,300 0.78 

10. บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 19,413,300 0.75 

รวม 2,101,499,248 80.61 
1 เป็นบรษิทัจํากดัภายใตก้ฎหมายสงิคโปร ์โดยนายฮาราลด ์ลงิค ์และนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์เป็นผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficiary)  
2 เป็นบรษิทัจํากดัภายใตก้ฎหมายไทยถอืหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม โดยนายฮาราลด ์ลงิค ์
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7.3 การออกหลกัทรพัยอื์น 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน ในนามของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เป็นจํานวนเงนิรวม 8,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทวัไป (ผู้ลงทุนสถาบนั และ / หรอืผู้

ลงทุนทวัไป) โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี 

หุ้นกู้ มูลค่าทีออก  

(ล้านบาท) 

วนัครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบยี  

(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

ครงัหลงัสุด1 

BGRIM19PA  8,000 ไม่มกํีาหนด

ระยะเวลา 

(Perpetual) 

ปีท ี1-5 รอ้ยละ 5.00 

ปีท ี6-25 เท่ากบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รฐับาลอายุ 5 ปี+รอ้ยละ 3.61+รอ้ยละ 0.25 

ปีท ี26-50 เท่ากบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รฐับาลอายุ 5 ปี+รอ้ยละ 3.61+รอ้ยละ 1.00 

ตงัแต่ปีท ี51 เท่ากบัอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี+รอ้ยละ 3.61               

+รอ้ยละ 2.00 

BBB+ 

รวม 8,000    
1  หุน้กูท้งัหมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืจากบรษิทั ทรสิเรทตงิ จํากดั 

บริษัทได้ออกตราสารหนีเพอือนุรกัษ์สงิแวดล้อม (Green Bond) จํานวน 2 ชุด ในนามของบริษัท       

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงนิรวม 5,000 ล้านบาท ดอกเบยีคงท ีเสนอขายให้แก่ธนาคาร

พฒันาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ซึงเป็นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงาน 

ก.ล.ต. มรีายละเอยีดดงันี 

ชุดที มูลค่าทีออก  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทียงัไม่ได้ไถ่ถอน  

(ล้านบาท) 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

1 1,500 1,500 20 ธนัวาคม 2566 

2 3,500 3,500 20 ธนัวาคม 2568 

รวม 5,000 5,000  

บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้จํานวน 4 ชุด ในนามของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงนิ

รวม 9,700 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ / หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา 

จาํกดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี 

ชุดที มูลค่าทีออก  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทียงัไม่ได้ไถ่

ถอน (ล้านบาท) 

วนัครบกาํหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบยี  

(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

ครงัหลงัสุด1 

BGRIM20OA 500 500 19 ตุลาคม 2563 2.81 A- 

BGRIM21OA 2,700 2,700 19 ตุลาคม 2564 3.12 A- 
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1   หุน้กูท้งัหมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืจากบรษิทั ทรสิเรทตงิ จํากดั 

 

BIP1 และ BIP2 ไดอ้อกหุน้กู้ชนิดทยอยชาํระคนืเงนิตน้จาํนวน  ชุด ในนามของบรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ี

เพาเวอร์ 1 จํากดั และบรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 2 จํากดั เป็นจํานวนเงนิรวม 6,700 ลา้นบาท เสนอขาย

ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ / หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผู้ถือ

หุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี 

หุ้นกู้ มูลค่าทีออก  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทียงัไม่ได้ไถ่

ถอน (ล้านบาท) 

วนัครบกาํหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบยี  

(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

ครงัหลงัสุด1 

BIPA335A  3,350 3,200 31 พฤษภาคม 2576 3.95 A- 

BIPB335A 3,350 3,200 31 พฤษภาคม 2576 3.95 A- 

รวม 6,700 6,400    
1   หุน้กูท้งัหมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืจากบรษิทั ทรสิเรทตงิ จํากดั 

 

ABPSPV1 ไดอ้อกหุน้กู้มปีระกนั จํานวน 11 ชุด ในนามของ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เอสพวี ี1 

จํากดั เป็นจํานวนเงนิรวม 11,500 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ / หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ โดยม ี

ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็นผูค้าํประกนั และธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

มรีายละเอยีดดงันี  

หุ้นกู้ มูลค่าทีออก  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทียงัไม่ได้ไถ่

ถอน (ล้านบาท) 

วนัครบกาํหนดไถ่

ถอน 

อตัรา

ดอกเบยี  

(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

ครงัหลงัสุด1 

ABPSPV204A 1,800 1,800 21 เมษายน 2563 2.68 A- 

ABPSPV214A 600 600 21 เมษายน 2564 3.00 A- 

ABPSPV224A 1,500 1,500 21 เมษายน 2565 3.25 A- 

ABPSPV234A 900 900 21 เมษายน 2566 3.58 A- 

ABPSPV244A 900 900 21 เมษายน 2567 3.76 A- 

ABPSPV264A 1,000 1,000 21 เมษายน 2569 4.01 A- 

ABPSPV274A 1,500 1,500 21 เมษายน 2570 4.17 A- 

ABPSPV284A 800 800 21 เมษายน 2571 4.33 A- 

ABPSPV294A 1,000 1,000 21 เมษายน 2572 4.35 A- 

ABPSPV304A 600 600 21 เมษายน 2573 4.48 A- 

ชุดที มูลค่าทีออก  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทียงัไม่ได้ไถ่

ถอน (ล้านบาท) 

วนัครบกาํหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบยี  

(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

ครงัหลงัสุด1 

BGRIM23OA 1,500 1,500 19 ตุลาคม 2566 3.49 A- 

BGRIM28OA 5,000 5,000 19 ตุลาคม 2571  4.36 A- 

รวม 9,700 9,700    
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หุ้นกู้ มูลค่าทีออก  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทียงัไม่ได้ไถ่

ถอน (ล้านบาท) 

วนัครบกาํหนดไถ่

ถอน 

อตัรา

ดอกเบยี  

(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

ครงัหลงัสุด1 

ABPSPV324A 900 900 21 เมษายน 2575 4.79 A- 

รวม 11,500 11,500    
1  หุน้กูท้งัหมดไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืจากบรษิทั ทรสิเรทตงิ จํากดั 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร ์ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ

จากการดําเนินงาน (กําไรสุทธิไม่รวมผลกําไร / ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขนึ และรายได้ / 

รายจ่ายทไีม่เกดิขนึประจํา) ตามงบการเงนิรวมของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ หลงัหกัภาษี ทุนสํารองตามทกีฎหมาย

กําหนด และภาระผกูพนัตามเงอืนไขของสญัญาเงนิกู ้ทงัน ีอตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจเปลยีนแปลงไป

จากทกํีาหนดไว ้โดยขนึอยู่กบัผลการดาํเนินงาน กระแสเงนิสด ความจําเป็นในการลงทุน เงอืนไขและขอ้จาํกดั

ตามทกํีาหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอนืๆ ในอนาคตของบรษิทั โดยเมอืคณะกรรมการบรษิทั 

มมีตเิหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจําปีแลว้ จะต้องนําเสนอเพอืขออนุมตัิต่อทปีระชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษทั มีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลได้และให้รายงานให้ที

ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ทงัน ีทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี2/2563 วนัท ี24 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอ

ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัท ี23 เมษายน 2563 เพอืพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผล สาํหรบัผล

ประกอบการของบรษิทัปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.37* บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 45.0 ของกําไร

สุทธจิากการดาํเนินงานปี 2562  

*แบ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานครงึแรกของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เมอืวนัท ี10 

กนัยายน 2562 และเงนิปันผลสาํหรบัผลประกอบการครงึหลงัของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท ซงึจะมกีารนําเสนออนุมตักิารจ่ายเงนิ

ปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2562 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและกิจการร่วมค้า 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและกจิการร่วมค้าของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที

คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้จะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ของ

แต่ละบรษิทัพจิารณาอนุมตัใินแต่ละปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธติามงบการเงนิของบรษิทัย่อยและ

กจิการร่วมคา้ หลงัหกัภาษี ทุนสํารองเงนิตามทกีฎหมายกําหนด และภาระผูกพนัตามเงอืนไขของสญัญาเงนิกู้

แล้ว ทงันี อตัราการจ่ายปันผลจะพจิารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงนิสด ความจําเป็นในการลงทุน 

เงอืนไขและขอ้จาํกดัตามทกํีาหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอนืๆ ของบรษิทัย่อยและกจิการร่วม

คา้ อนึง คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้ มอํีานาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดแ้ละให้

รายงานใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 บริษทั 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัเป็นดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ  

*โครงสรา้งการจดัการและบุคคลซงึเป็นผูบ้รหิารตามนิยามทกีําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ ีกจ. 17/2551 เรอืง

การกําหนดบทนิยามในประกาศเกยีวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (ตามทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) (ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562) 

 

 

คณะกรรมการจดัการ 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานเจา้หน้าทีบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

เลขานุการบรษิทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 

สายงานกลยุทธ์
และการวางแผน

ทางธุรกจิ 

สายงาน
เงนิเดอืน 

สายงาน
ทรพัยากรบุคคล 

สํานักประธาน
เจา้หน้าทบีรหิาร 

สายงาน
โครงการพเิศษ 

สายงานพฒันา
ธรุกิจและโครงการ  

Renewable & 
Hybrid Projects 

สายงาน
พลงังาน

แสงอาทิตย์
บนหลงัคา 

สาํนัก
กฎหมาย 

สายงาน
บริหาร 

ด้านการเงิน 

สายงาน
ปฏิบติัการ-
ประเทศไทย 

สายงาน
ปฏิบติัการ 

สายงานการขาย
การตลาด ระบบ
สายส่งไฟฟ้าและ
จาํหน่ายไฟฟ้า 

สายงาน 
 การพาณิชย์
และจดัซือ 

สายงาน
พฒันาธรุกิจ
และโครงการ 
Conventional 
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8.1.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ 

 (1) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 

กรรมการทไีม่ใช่ผูบ้รหิาร 2 ท่าน และ กรรมการอสิระ 5 ท่าน มรีายละเอยีดดงัต่อไปน ี 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายฮาราลด ์ลงิค ์ ประธานกรรมการ 

2.  นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

3.  นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ กรรมการ 

4.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย กรรมการอสิระ 

5.  นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ กรรมการอสิระ 

6.  นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล กรรมการอสิระ 

7.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ กรรมการอสิระ 

8.  นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข กรรมการอสิระ 

  หมายเหตุ  

  นายสุรชยั สายบวั ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ มผีลตงัแตว่นัท ี1 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 

  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพนับรษิทั คอื นายฮาราลด์ ลงิค์ หรอื นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี 

ลงิค ์หรอื นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ กรรมการสองคนลงลายมอืชอืร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั และ

บรษิทัย่อย รวมทงัพจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการดาํเนินงานทฝ่ีายบรหิารเสนอ และกํากบัควบคุมดแูล

ใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั

โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้ง เพอืเพมิมลูค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

2. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

3. วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการของบรษิัท และบรษิทัย่อย เพอืให้มรีะบบการบริหาร

ความเสยีง การกํากบัและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทเีหมาะสม เพอืเสรมิสรา้งความเชอืมนัว่าบรษิทั

ดาํเนินการตามระเบยีบขอ้บงัคบั มตขิองคณะกรรมการ มตขิองทปีระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความสุจรติและระมดัระวงั 

4. ควบคุม ตดิตามและประเมนิผลการทําหน้าทบีรหิารจดัการของบรษิทั และบรษิทัย่อย เพอืให้

บรรลุตามแผนกลยุทธ ์ภายใตง้บประมาณซงึไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
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5. พจิารณาถงึปัจจยัเสยีงสําคญัทอีาจเกดิขนึและกําหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสยีง

อย่างครอบคลุมและครบถว้น และดแูลใหผู้บ้รหิารมรีะบบและกระบวนการทมีปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

ความเสยีง รวมถงึปัจจยัความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ 

6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเพียงพอ มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล รวมทงัจดัให้มกีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั และ

บรษิทัย่อย อย่างสมาํเสมอ 

7. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัททีเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานเพอืก่อใหเ้กดิแรงจงูใจทงัในระยะสนั และระยะยาว 

8. มอํีานาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพอืการลงทุน การดําเนินงานต่างๆ การกู้ยมืหรอืการ

ขอสนิเชอืใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้้ยมืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้าํประกนั เพอืการทําธุรกจิตามปกติ

ของบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยไม่จาํกดัวงเงนิ ภายใตข้อ้บงัคบั และระเบยีบของบรษิทั รวมทงักฎระเบยีบ กฎหมาย 

ทเีกยีวข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

9. ดําเนินการให้บรษิทั และบรษิทัย่อยนําระบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การสอบบญัชี 

ทีเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช้ และการเก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารทีเกียวขอ้ง รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลทเีหมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนทวัไป 

10.  จดัให้มชี่องทางการติดต่อสอืสารกบัผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกํากบัดูแลการ

เปิดเผยขอ้มลู เพอืใหม้นัใจว่ามคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชอืถอื และมมีาตรฐานสงูสุด 

11. ตรวจตราและดําเนินการให้เป็นทีแน่ใจได้ว่า บริษัท และบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตาม

จรยิธรรมทกํีาหนดโดยคณะกรรมการ รวมทงักําหนดนโยบายของบรษิทั และบรษิทัย่อยดา้นบรรษทัภบิาลและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

12. มอํีานาจในการแต่งตงับุคคลเขา้ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิารของบรษิทัย่อย

อย่างน้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดขอบเขตหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ

และผูบ้รหิารทไีดร้บัการแต่งตงัไวอ้ย่างชดัเจน ซงึรวมถงึการกําหนดกรอบอํานาจในการใชดุ้ลพนิิจทชีดัเจนให้การ

ออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อยในเรอืงสําคญัต้องไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการบรษิัทก่อน  

มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ซงึรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน การทํารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป

ซงึทรพัยส์นิทมีนีัยสาํคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

13. แต่งตงัประธานเจา้หน้าทบีรหิาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบรษิทั และเลขานุการ

บรษิทั และกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจาํนวนรวมทไีดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

14. พจิารณาอนุมตัิการดําเนินการของบรษิทั และบรษิทัย่อย ซงึสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัของแต่ละ

บรษิทั โดยครอบคลุมถงึเรอืงดงัต่อไปนี 

14.1   วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และแผนกลยุทธ ์(ซงึจะตอ้งทบทวนเป็นรายปี) 

14.2   แผนธุรกจิประจาํปี 
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14.3   งบประมาณประจาํปี 

14.4   งบการเงนิสาํหรบังวดไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 

14.5   การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

14.6   การเปลยีนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดบักลุ่ม และการเปลยีนแปลงอนืๆ ทสีําคญัใน

องคก์ร 

14.7   การไดม้า การก่อตงั การจาํหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซงึทรพัยส์นิทสีําคญัหรอืธุรกจิใด

ของบรษิทั 

14.8   การเปลยีนแปลงเกยีวกบัอํานาจใดๆ ทคีณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหบุ้คคลอนื

ดาํเนินการ 

15. พจิารณามอบอํานาจบางประการเป็นการครงัคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย 

 ทงันี การมอบหมายอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน จะไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รบัมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบรษิทั สามารถอนุมตัิรายการทตีนหรือบุคคลทอีาจมีความขดัแย้ง 

(ตามทนีิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนืใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นการ

อนุมตัิรายการทเีป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ททีปีระชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

16. จดัใหม้รีะบบการกํากบัดแูลการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิทัในภาพรวม ตลอดจนกําหนด

นโยบาย ระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทเีกยีวกบัการต่อต้านคอร์รปัชนัทมีปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลแก่

ผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัททีมีต่อการบริหารความเสยีงด้านคอร์รปัชนั ทงันี 

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทสําคญัในการเป็นผูนํ้าทแีสดงถงึความมุ่งมนัทจีะต่อต้านการคอรร์ปัชนัเพอืแสดง

จุดยนืใหบุ้คลากรของบรษิทั พนัธมติรทางธุรกจิและสาธารณชน  

ทงัน ีในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทั ไดกํ้าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิทัไวล้่วงหน้าตลอดทงัปี  โดยในปี 2562 ไดจ้ดั

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทงัสนิ 13 ครงั  

ทงันี ในการประชุมแต่ละครงั บรษิทัได้จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้กบักรรมการ

บรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วนั เพอืให้กรรมการมเีวลาศึกษาข้อมูลในเรอืงต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการ

ประชุม 

 รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2562 เป็นดงันี  
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รายชือ 
จาํนวนครงัทีเข้าร่วมประชุม/  

การประชุมทงัหมด 

1.  นายฮาราลด ์ลงิค ์ 13/13 

2.  นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ 13/13 

3.  นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี  ลงิค์ 5/131 

4.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 13/13 

5.  นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 10/13 

6.  นายสุรชยั สายบวั2 6/6 

7.  นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล 13/13 

8.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ 13/13 

9.   นางสุนีย ์ศรไชยธนะสขุ 12/13 

 หมายเหตุ 
1 เนอืงจากนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี  ลงิค์ ตดิภารกจิในต่างประเทศ จงึได้เขา้ร่วมประชุมทางโทรศพัท ์จํานวน 4 ครงั 
2 นายสุรชยั สายบวั ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ มผีลตงัแตว่นัท ี1 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน 

ดงันี 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข กรรมการตรวจสอบ 

 ทงันี นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข เป็นกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะ

สามารถทาํหน้าทใีนการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

บรษิทักําหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครงั เพอื

ปฎบิตัหิน้าทตีามขอบเขตความรบัผดิชอบทรีะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั และมกีารรายงาน

ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครงั 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัประชุมทงัสนิ 12 ครงั โดยมกีารประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี

และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มรีายละเอยีดจาํนวนครงัทปีระชุม ดงันี 

รายชือกรรมการตรวจสอบ จาํนวนครงัทีเข้าร่วม / จาํนวนครงัทีประชุม

ทงัหมด 

1. นางอญัชล ีชวนิชย ์ 12/12 
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รายชือกรรมการตรวจสอบ จาํนวนครงัทีเข้าร่วม / จาํนวนครงัทีประชุม

ทงัหมด 

2. นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล 12/12 

3. นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข 12/12  

  

อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. พจิารณาคดัเลอืก และเสนอชอืผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชตี่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพอืเสนอเรอืงดงักล่าวต่อทปีระชุมผูถ้ือหุน้เพอืพจิารณาอนุมตัติ่อไป รวมทงัประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้สอบ

บญัช ี

2. ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตงั โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของผูอํ้านวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. มอํีานาจเขา้ถงึขอ้มูลได้ทุกระดบัของบรษิทั รวมถงึการเชญิผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืผูเ้กยีวขอ้ง

เขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มลูในสว่นทเีกยีวขอ้ง ภายใตก้ารปฏบิตังิานตามขอบเขตอํานาจหน้าททีไีดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 

4. สามารถแสวงหาความเหน็อสิระจากผู้สอบบญัชหีรอืทปีรกึษาวชิาชพีเฉพาะ เพอืขอคําแนะนํา

ปรกึษาหรอืขอความเห็นได้ตามทคีณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิัท โดย

กําหนดใหม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีปีละ 1 ครงั  

5. ดําเนินการสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการต่อต้านการ

คอรร์ปัชนัรวมถงึการบรหิารความเสยีงดา้นคอรร์ปัชนัทคีรอบคลุมถงึมาตรการป้องกนัการคอรร์ปัชนั การตรวจหา

การคอรร์ปัชนัและการตอบสนองเมอืพบการคอรร์ปัชนั ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิ

หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษิทัเพอืให้มนัใจว่านโยบาย ระเบยีบปฏบิตัิดงักล่าวได้ถูกนําไปปฏบิตัิ

อย่างครบถว้นและเหมาะสมทวัทงัองค์กร 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบเพมิเตมิ มสีาระสาํคญัโดยสรุป ดงันี 

1. ดา้นการควบคุมภายในและการบรหิารความเสยีง 

1.1 สอบทานให้บรษิทั มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทเีหมาะสม 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

1.2  พจิารณารายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสยีงและหารอืกบัฝ่ายบรหิารเกยีวกบั

นโยบายการประเมนิและการบรหิารความเสยีง 

2. ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กําหนด 

2.1  สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายทเีกยีวข้องกบัธุรกิจของ
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บรษิทั รวมทงัสอบทานให้บรษิทัย่อยของบรษิทั ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ทกํีาหนดใน

นโยบายการควบคุม และกลไกการกํากบัดแูลกจิการทบีรษิทัเขา้ไปลงทุน 

2.2  สอบทานการทํารายการทเีกยีวโยง การทํารายการระหว่างกนั การไดม้าจําหน่ายไปซงึ

สนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง เพอืใหม้นัใจว่าบรษิทัเขา้

ทํารายการดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงอืนไขทีกฎหมายกําหนด มีความ

สมเหตุสมผล และเป็นไปเพอืประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 

3. ดา้นการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ 

3.1  สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงนิทถีูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

3.2  ประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีใีชใ้นรายงานทางการเงนิ 

3.3  พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารถึงบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(Management Discussion and Analysis (MD&A)) 

4. ดา้นการกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน 

4.1 ผูต้รวจสอบบญัช ี

4.1.1 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพอืรบัทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงนิ

ประจําไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงนิประจําปี และการหารอืเกยีวกบั

ปัญหาอุปสรรคทอีาจพบจากการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีโดยควรประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 

ครงั 

4.1.2 ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัิงาน และพจิารณาถึงความ

เป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี

4.2 ผูต้รวจสอบภายใน 

4.2.1 สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในมสีายการบงัคบับญัชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2.2 ประชุมกบัหวัหน้าผูบ้รหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายบรหิารอยู่ด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพอืหารอืประเดน็ทมีคีวามสาํคญั 

4.2.3 สอบทานและอนุมตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

4.2.4 พจิารณาเหน็ชอบงบประมาณประจาํปี จาํนวนบุคลากร และทรพัยากรทจีําเป็น

ในการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4.2.5 อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิการทบทวน

ปรบัเปลยีนแผนงานตรวจสอบในสว่นทมีนีัยสาํคญั 
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4.2.6 กํากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการ

ตรวจสอบประจําปีทีได้รบัอนุมตัิ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ

ปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน 

4.2.7 ประเมนิคุณภาพการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี รวมทงั

จดัให้มกีารประเมนิคุณภาพการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที

มคีวามเป็นอสิระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

5. ดา้นการรายงาน 

5.1 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพอืเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิทั  

ซงึรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2 ในการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ

หรือการกระทํา ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพอื

ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร รายการ

หรอืการกระทาํขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

5.2.1 รายการทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5.2.2 การทุจริต หรือมีสงิผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องทสีําคญัในระบบควบคุม

ภายใน 

5.2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ดาํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไข

ภายในระยะเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่า

มีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.3  ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือทราบหรือเพือพิจารณาโดย

สมาํเสมอเป็นระยะ 

6. ดา้นอนืๆ 

6.1  ปฏบิตังิานอนืใดตามทกีฎหมายกําหนด หรอืทจีะกําหนดขนึเพมิเตมิในอนาคต 

6.2  ปฏิบัติงานอืนใดทีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคาํสงันนัตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.3  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพอืนําเสนอขออนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั 
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6.4 ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้แน่ใจว่าการทํางานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

ทงัน ีในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

(3) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน 

ดงันี 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

2.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

3.    นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ ไดจ้ดัประชุมทงัสนิ 6 ครงั ดงันี 

รายชือ จาํนวนครงัทีเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครงัที

ประชุมทงัหมด 

1.  นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล 6/6 

2.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ 6/6 

3.    นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 6/6 

อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมกาํกบัดแูลกิจการ 

1. กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั รวมทงัขอ้กําหนดด้าน

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิภายใต้กรอบของกฎหมาย มตคิณะรฐัมนตร ีหลกัเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้บงัคบั

ทเีป็นปัจจุบนัขององค์กรททีําหน้าทกํีากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาอนุมตัแิละประกาศ

ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัทิดีขีองกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานในทุกระดบั 

2. กํากบัดูแล เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางการส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ของบรษิทัปฏบิตัหิน้าทแีละมคีวามรบัผดิชอบ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑข์องนโยบายการ

กํากบัดูแลกจิการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชนั รวมทงัใหเ้กดิการปฏบิตัทิดีตีามจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการดาํเนินธุรกจิของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทั 

3. พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการ

คอร์รปัชนัอย่างสมําเสมออย่างน้อยปีละหนึง (1) ครงั เพอืให้นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ และนโยบายการ

ต่อต้านคอร์รปัชนัของบริษัททนัสมยัและสอดคล้องกบักฎหมาย หลกัเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ และ
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ขอ้เสนอแนะขององค์กรภายในททีําหน้าทใีนการกํากบัดูแลกจิการ รวมทงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้เกยีวกบัการกํากบั

ดแูลกจิการทดี ี

4. กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าทขีองกรรมการและฝ่ายบริหารของ

บรษิทัตามแนวทางปฏบิตัทิดีทีกํีาหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั และ

ประมวลผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการประจําปี นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัภายในเดอืนมกราคมของ  

ปีถดัไป พรอ้มทงันําเสนอความเหน็และขอ้เสนอแนะทจีาํเป็น 

5. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการอย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพอืให้ทนัสมยัและ

สอดคลอ้งกบักบักฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

6. กําหนดกรอบนโยบายและแผนการดาํเนินงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั

ทงัระยะสนัและระยะยาวเพอืนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ และกํากบัดแูล ตดิตามการดําเนินงาน

โดยใหค้ณะทาํงานดําเนินกจิกรรมและจดัทาํรายงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม นําเสนอคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกจิการและคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

7. สามารถปรกึษาหารอืกบัทปีรกึษาหรอืผูเ้ชยีวชาญดา้นการกํากบัดูแลกจิการเมอืมคีวามจําเป็น 

โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

8. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและรายงานผลการ

ประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกสนิปี 

9. ปฏบิตังิานอนืใดทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ทงันี ในปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล

กจิการแลว้ 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ

จาํนวน 4 ท่าน ดงันี 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

2.  นายฮาราลด ์ลงิค์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4.    นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัประชุมทงัสนิ 3 ครงั ดงันี 
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รายชือ จาํนวนครงัทีเข้าร่วมประชุม /  

จาํนวนครงัทีประชุมทงัหมด 

1.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 3/3 

2.  นายฮาราลด ์ลงิค์ 3/3 

3. นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 3/3 

4.    นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ 3/3 

อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. หน้าทกีารสรรหากรรมการ 

1.1 กําหนดวธิกีารสรรหาบุคคลทีเหมาะสมเพอืดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกําหนด

คุณสมบตัแิละความรูค้วามชาํนาญแต่ละดา้นทตีอ้งการใหม้ ี

1.2 สรรหากรรมการเมอืถึงวาระทจีะต้องเสนอชอืกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือ

เปิดรบัการเสนอชอืจากผู้ถือหุ้น หรอืพจิารณาจากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชพี 

หรอืใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชอืบุคคลทเีหมาะสม เป็นตน้ 

1.3 พจิารณารายชอืบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืและคดัเลอืกบุคคลทมีคุีณสมบตัสิอดคลอ้ง

กบัเกณฑคุ์ณสมบตัทิกํีาหนดไวใ้หเ้ป็นกรรมการของบรษิทั 

1.4 พจิารณาว่าบุคคลทจีะถูกเสนอชอืใหเ้ป็นกรรมการบรษิทันันมคุีณสมบตัติามกฎหมาย

และขอ้กําหนดของหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

1.5 เสนอชอืใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาและบรรจุชอืในหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุน้ 

เพอืใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตงักรรมการบรษิทั 

1.6 พจิารณาสรรหาประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

2. หน้าทกีารพจิารณาค่าตอบแทน 

2.1 พจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย  ประธาน

เจา้หน้าทบีรหิาร เพอืใหม้คีวามเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ใีช้

อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอืนทีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดยีวกบับรษิทั โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานให้เหมาะสมกบั

สถานะและความรบัผดิชอบของบุคคลดงักล่าวเพอืให้เกดิผลงานทมีปีระสทิธิภาพ

ตามความคาดหวงั ให้มคีวามเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลทชี่วยให้งาน

ของบรษิทัประสบผลสาํเรจ็ 
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2.2 พจิารณารปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจาํ ค่าตอบแทน

ตามผลการดําเนินงาน และค่าเบียประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติทีอุตสาหกรรม

เดยีวกนัใชอ้ยู่ ผลประกอบการ และขนาดของธุรกจิบรษิทั และความรบัผดิชอบ ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารทีบริษัท

ตอ้งการ 

2.3 กําหนดกรอบค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ตาม

หลักเกณฑ์การจ่ายทีได้พิจารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ

พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ส่วนของกรรมการให้

คณะกรรมการบรษิทันําเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

ทงันี ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ 

(5)  คณะกรรมการจดัการ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารซึงเป็นกรรมการจัดการ 

จาํนวน 6 ท่าน ดงันี 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ ประธานคณะกรรมการจดัการ 

2. นายสุรศกัด ิโตวนชิย ์ กรรมการจดัการ 

3. นายโชต ิชสูวุรรณ กรรมการจดัการ 

4. นายอรุณพนัธ ์ภู่ทอง1 กรรมการจดัการ 

5. นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ กรรมการจดัการ 

6. นายนพเดช กรรณสตู กรรมการจดัการ 

 หมายเหตุ 
1 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัที 5/2562 เมอืวนัท ี25 เมษายน 2562 ได้มมีตแิต่งตงันายอรุณพนัธ์ ภู่ทอง เขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการจดัการ 
2 นายสุรชยั สายบวั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการจดัการ มผีลตงัแต่เมอืวนัท ี1 มถิุนายน 2562 

อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

1. พจิารณาและกําหนดเป้าหมายของบรษิทั และบรษิทัย่อย ใหค้ําแนะนําเกยีวกบัทศิทางกลยุทธ์ 

โครงสร้างการจดัการ แผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยตามทไีด้รบั

มอบหมายจากประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

2. ตรวจสอบผลการดาํเนินงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพอืรบัทราบ 
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3. ตรวจสอบและให้คําแนะนําเกยีวกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัและบรษิทัย่อยแก่

คณะกรรมการบรษิทั 

4. ตรวจสอบและอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัย์ของบรษิทั

และบรษิทัย่อย การจดัการทรพัยากรบุคคล การเงนิและการคลงั การบรหิารงานทวัไป และธุรกรรมต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง

กบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมตัิทคีณะกรรมการบรษิทัพจิารณากําหนดไว ้หรอื

ตามคู่มอือํานาจดําเนินการ (Line of Authority) ของบรษิทั ซงึรวมถึงการอนุมตัิรายการการจดัซอืทมีใิช่รายการ

ตามทรีะบุไวใ้นงบประมาณในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

5.  คณะกรรมการจดัการสามารถมอบอํานาจใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงาน ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน

ไดต้ามความเหมาะสม โดยทคีณะกรรมการจดัการ หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการจดัการจะต้องไม่กระทํา

การหรอือนุมตัริายการใดๆ ทตีนหรอืบุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้กบัตน อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ใน

ลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อนืใดกบับรษิัท และบรษิทัย่อย (ตามทนีิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) ทงันี การอนุมตัิ

รายการดงักล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการต่างๆ ทกํีาหนดโดยคณะกรรมการ

บรษิทั 

6. จดัหาทปีรกึษา หรอืบุคคลทมีคีวามเป็นอสิระเพอืใหค้วามเหน็หรอืคาํแนะนํา ตามแต่ละกรณี 

7. ดาํเนินการใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงานเขา้ประชุมคณะกรรมการจดัการ หรอืใหข้อ้มลูทเีกยีวขอ้ง 

กบัเรอืงทมีกีารอภปิรายกนัในทปีระชุมคณะกรรมการจดัการ 

8. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการทคีณะกรรมการจดัการดําเนินการภายใต้

อํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการจดัการอย่างสมาํเสมอ ทงัน ีรวมถงึเรอืงอนืใดทจีาํเป็นและสมควรทจีะตอ้งเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

9. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ 

10. ตรวจสอบ และประเมินความเพยีงพอของกฎบตัรฉบบันี โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในกฎบตัร โดยคณะกรรมการจดัการจะนําผลทไีดร้บัจาก

การประเมนิผลดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตังิานของตนต่อไป 

11. ดาํเนินการอนืใดตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

12. กําหนดแนวทางปฏิบตัิทสีนับสนุนนโยบาย และระเบียบต่างๆทเีกยีวข้องกบัการต่อต้านการ  

คอร์รปัชนัทีมปีระสทิธภิาพ จดัให้มกีารสอืสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกยีวกบันโยบาย และระเบยีบต่างๆ   

ทเีกยีวขอ้งแก่บุคลากรในทุกระดบั เพอืใหบุ้คลากรของบรษิทัมคีวามรู้ความเขา้ใจอย่างเพยีงพอ และสามารถนํา

นโยบาย และระเบยีบต่างๆ ทเีกยีวขอ้งไปดําเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล รวมทงัทบทวน

ความเหมาะสมของแนวปฏิบตัิต่างๆ เพอืให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ

ขอ้กําหนดของกฎหมาย 
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 ทงัน ีในปี 2562 คณะกรรมการจดัการไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการจดัการแลว้ 

(6) คณะกรรมการบริหารความเสียง 

อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1. จดัทํานโยบายบรหิารความเสยีงเพอืเสนอคณะกรรมการจดัการพจิารณาในเรอืงของการ

บรหิารความเสยีงโดยรวม และครอบคลุมถงึความเสยีงหลกั เช่น ความเสยีงดา้นธุรกจิ ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร และความเสยีงทมีผีลกระทบต่อชอืเสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสยีง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดูแล

ระดบัความเสยีงขององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม 

3. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสยีง รวมถงึความมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลของระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทกํีาหนด 

4. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจดัการเพอืดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข โดยมีวตัถุประสงค์

เพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์คีณะกรรมการจดัการกําหนดไว้ 

5. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสยีงอย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพอืพิจารณาให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินงานของบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

8.1.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิาร จาํนวน 7 ท่าน และหวัหน้าฝ่ายบญัช ี1 ท่าน ดงันี 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

2. นายสุรศกัด ิโตวนชิย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานการขาย 

การตลาด และระบบสายสง่ไฟฟ้าและจาํหน่ายไฟฟ้า 

3. นายโชต ิชสูวุรรณ ประธานเจา้หน้าทปีฏบิตักิาร - ประเทศไทย /  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - สายงานปฏบิตักิาร  

4. นายอรุณพนัธ ์ภู่ทอง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – สายงานพฒันาธุรกจิและ

โครงการ Conventional / การพาณิชยแ์ละจดัซอืจดัจา้ง 

5. นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สาํนักกฎหมาย /  

สายงานพฒันาธุรกจิและโครงการ (Renewable & Hybrid 

Projects) / สายงานพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 

6. นายนพเดช กรรณสตู ประธานเจา้หน้าทบีรหิารดา้นการเงนิ /  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - การเงนิและบญัช ี

7. นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั รองประธานเจา้หน้าทบีรหิารดา้นการเงนิ / 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การเงนิ 

8. นางสาวพรทพิย ์ตงัพงศบ์ณัฑติ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บญัช ี
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หมายเหตุ 
1 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี5/2562 เมอืวนัท ี25 เมษายน 2562 ได้มมีตแิต่งตงันายอรุณพนัธ์ ภู่ทอง เขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการจดัการ และเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 
2 นายสุรชยั สายบวั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการจดัการ มผีลตงัแต่เมอืวนัท ี1 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
3 “ผูบ้รหิาร” ขา้งตน้ เป็นไปตามคาํนิยามผูบ้รหิารของประกาศ ก.ล.ต. ท ีกจ. 17/2551 เรอืง การกําหนดบทนิยามในประกาศ

เกยีวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(และทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าทบีรหิารมอํีานาจและหน้าทเีกยีวกบัการบรหิารจดัการกจิการงานต่างๆ ของบรษิทั 

ตามทคีณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผู้กําหนดและอนุมตัิค่าตอบแทนให้กบั

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร ทงันปีระธานเจา้หน้าทบีรหิารตอ้งบรหิารบรษิทั ตามแผนงานหรอืงบประมาณทไีดร้บั

อนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเคร่งครดั  ซอืสตัย์ สุจรติ และระมดัระวงั รวมทงัรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิทั และผูถ้อืหุน้อย่างดทีสีุด โดยอํานาจหน้าทขีองประธานเจา้หน้าทบีรหิารใหร้วมถงึเรอืงหรอืกจิการต่างๆ  

ดงัต่อไปนดีว้ย 

1. ดาํเนินกจิการประจาํวนัของบรษิทั 

2. จดัทําแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจําปีตามทฝ่ีายบรหิารและคณะกรรมการจดัการ

นําเสนอ เพอืเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

3. ดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณทไีดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

4. จดัทาํรายงาน แผนงาน และงบการเงนิของบรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

5. จดัทํานโยบายการคา้ของบรษิทั  และเขา้ทําหรอืยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ผูกพนัใดๆ ทเีกยีวขอ้ง

กบัการซอืขายวตัถุดบิและผลติภณัฑใ์นนามบรษิทั ทงัในปัจจุบนัและอนาคตภายใตข้อบเขตอํานาจการอนุมตัิที

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณากําหนดไว ้

6. เขา้ทําหรอืยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ผูกพนัใดๆ นอกเหนือไปจากตามทรีะบุไว้ในขอ้ 5. ขา้งต้น

ภายใตข้อบเขตอํานาจการอนุมตัทิคีณะกรรมการบรษิทัพจิารณากําหนดไว้ 

7. ว่าจ้าง แต่งตงั ถอดถอน โยกย้าย เลอืน ลด ตดัเงนิเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือ 

เลกิจา้งพนักงานในนามของบรษิทั รวมถงึทําการแต่งตงัและกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจา้หน้าทอีนืใด และ 

ผูอ้ยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาทงัหมดทมีตีําแหน่งตาํกว่าประธานเจา้หน้าทบีรหิารลงมา ตลอดจนมอบอํานาจและหน้าที

ทตีนไดร้บัมอบหมายใหแ้ก่เจา้หน้าทดีงักล่าวตามทตีนอาจพจิารณาเหน็สมควร 

8. อนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมตัิตามทรีะบุในคู่มอือํานาจดําเนินการ  

(Line of Authority) ของบรษิทั ซงึรวมถึงการอนุมตัิการจดัซอืทไีม่อยู่ในงบประมาณ จํานวนไม่เกนิ 10 ล้านบาท 

และการจดัหาเงนิทุน จาํนวนไม่เกนิ 300 ลา้นบาท 

9. ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัของบริษัท โดยส่งเสริม และสนับสนุนนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัเพอืสอืสารไปยงัพนักงานและผูท้เีกยีวขอ้งทุกฝ่าย  
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 นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทให้ประธาน

เจา้หน้าทบีรหิาร โดยมหีลกัการและขอบเขตอํานาจ ดงัต่อไปนี 

1. เป็นผูม้อํีานาจในการบรหิารกจิการของบรษิทั ตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 

ขอ้กําหนด คาํสงัและมตทิปีระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื มตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ 

2. เป็นผูม้อํีานาจในการบงัคบับญัชา ตดิต่อ สงัการ และดาํเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม 

สญัญา เอกสารคําสงั หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ทีใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจและบุคคลอนื 

ตลอดจนใหม้อํีานาจกระทาํการใดๆ ทจีาํเป็นและตามสมควร เพอืใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้สาํเรจ็ลุล่วง 

3. ให้มอํีานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรอื มอบหมายให้บุคคลอนืปฏบิตัิงานเฉพาะอย่าง

แทนได ้โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม

หนังสอืมอบอํานาจดงักล่าว และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอืคําสงัทคีณะกรรมการของ

บรษิทั และ/หรอื บรษิทักําหนดไว ้

ทงันี การใช้อํานาจของประธานเจ้าหน้าทบีรหิารดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถกระทําได้ หากประธาน

เจา้หน้าทบีรหิารมสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับรษิทั 

8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบไดร้บัการอนุมตัิจากทปีระชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี โดยทปีระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมอืวนัท ี25 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหกํ้าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2562 ดงันี 

  (1.1) ค่าตอบแทนประจาํรายเดอืนและเบยีประชุม 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํ 

(บาทต่อเดือน) 

เบียประชุม 

(บาทต่อครงั) 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธาน 115,500 27,300 

กรรมการ 105,000 26,250 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 42,000 57,750 

กรรมการ 36,750 52,500 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน 21,000 28,875 

กรรมการ 18,375 26,250 

คณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ 

ประธาน 21,000 28,875 

กรรมการ 18,375 26,250 
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(1.2) การจ่ายโบนัส 

 การจ่ายโบนัสจะพจิารณาเป็นรายปี โดยพจิารณาจากผลกําไรสุทธปิรบัปรุงส่วนของบรษิทั 

หรอื Normalised Net Profit โดยทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ไดอ้นุมตัใิหพ้จิารณาอตัราการ

จ่ายโบนัสประจําปีตามผลการดําเนินการปี 2561 ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.3 ของกําไรสุทธปิรบัปรุงของ

บรษิทั หรอืเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 5,400,000 บาท  

ทงันี ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอนืสําหรบักรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบจะ

จดัสรรใหต้ามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และกรรมการทดีํารงตําแหน่งผูบ้รหิารจะไม่รบัค่าตอบแทน

กรรมการในทุกรปูแบบ  

ในการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน ได้เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลการจ่ายผลตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนอนืใน

ธุรกจิประเภทเดยีวกนั ภารกจิ และหน้าทคีวามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัแนว

ปฏบิตัทิผ่ีานมาของบรษิทัแลว้ เหน็ว่าโครงสรา้งดงักล่าวเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและสามารถจงู

ใจใหก้รรมการดาํเนินงานตามเป้าหมายทงัระยะสนัและระยะยาว และสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบั

ทปีฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 

ในปี 2562 บรษิทั ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ รวมเป็นจํานวนทงัสนิ 18,270,190 บาท ตาราง

ต่อไปนแีสดงค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562  

รายชือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํกบัดแูล

กิจการ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

โบนัส

ประจาํปี  
รวม 

1.  นายฮาราลด ์ลงิค1์ - - - - 771,420 771,420 

2.  นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ2 - - - - - - 

3.  นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค(์1) - - - - 771,420 771,420 

4.  นายสุรชยั สายบวั3 - - - - - - 

5.  นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย  1,581,250 - 374,125 331,750 771,420 3,058,545 

6.  นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 1,505,000 - - 295,375 771,420 2,571,795 

7.  นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล  1,581,250 1,055,750 418,375 - 771,420 3,826,795 

8.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ 1,581,250 1,160,000 374,125 - 771,420 3,886,795 

9. นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข 1,556,250 1,055,750 - - 771,420 3,383,420 

รวม 7,805,000 3,271,500 1,166,625 627,125 5,399,940 18,270,190 
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หมายเหตุ     
1  นายฮาราลด ์ลงิค ์และนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์มคีวามประสงคไ์ม่รบัค่าตอบแทนประจําและเบยีประชุม 
2  กรรมการทดีํารงตําแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทั ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบ 
3  นายสุรชยั สายบวั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ มผีลตงัแต่วนัท ี1 มถิุนายน 2562 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 บรษิทั และ ABP มกีารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารรวมกนัในรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทน

อนืๆ เช่น เงนิสมทบกองทุนสํารองเลยีงชพี (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของผู้บรหิารบางท่าน) เป็น

จํานวนรวม 116,961,968 บาท สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ทงันี ในการพจิารณาค่าตอบแทน

ผู้บรหิาร จะพจิารณาจากการประเมนิผลการปฏบิตัิงานตามภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและ

ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทังผลประกอบการโดยรวมของบริษัท อีกทังการเปรียบเทียบกับข้อมูล

ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอนืในธุรกิจประเภทเดียวกันประกอบกบัแนวปฏิบตัิทีผ่านมาของบริษัท 

เพือให้โครงสร้างค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจูงใจให้ผู้บริหารสามารถดํา เนินงานตาม

เป้าหมาย 

8.2 บุคลากรของบริษทั และบริษทัย่อยทีประกอบธรุกิจหลกั 

8.2.1 จาํนวนบุคลากร 

สาํหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั และบรษิทัย่อย มจีาํนวนบุคลากรทงัหมด 962 คน 

โดยมรีายละเอยีดดงันี 

สายงานหลกั สาํหรบัปีบญัชีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2562 (ราย) 

ประธานเจา้หน้าทบีรหิารและกรรมการ 11 

เลขานุการบรษิทั 2 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 

สายงานพฒันาธุรกจิและโครงการ  

Renewable & Hybrid Projects 

สายงานพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 

 

15 

 

สาํนักกฎหมาย 11 

สายงานบรหิารดา้นการเงนิ 79 

สายงานพฒันาธุรกจิและโครงการ Conventional 42 

สายงานการพาณิชยแ์ละจดัซอื 11 

สายงานปฏบิตักิาร 673 
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สายงานหลกั สาํหรบัปีบญัชีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2562 (ราย) 

สายงานการขายการตลาด ระบบสายส่งไฟฟ้าและ

จาํหน่ายไฟฟ้า 

38 

สายงานกลยุทธแ์ละการวางแผนทางธุรกจิ 4 

สายงานโครงการพเิศษ 5 

สาํนักประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 44 

สายงานเงนิเดอืน 6 

สายงานทรพัยากรมนุษย ์ 15 

รวม 962 

8.2.2 การเปลียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคญัในช่วง 3 ปีทีผ่านมา 

 ไม่ม ี

8.2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน  

สําหรับปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักจ่าย

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จํานวน  1,539.27 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ

เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอนืๆ เช่น เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลยีงชพี  

8.2.4 สวสัดิการและผลประโยชน์ 

 สําหรับในประเทศไทย  กลุ่มบริษัทจัดให้มีสวสัดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานเมือ

เกษยีณอายุ นอกเหนือจากทกีฎหมายแรงงานกําหนด โดยพนักงานจะไดร้บัเงนิจากกองทุนสาํรองเลยีงชพี ซงึ

ประกอบไปดว้ยเงนิสะสมของพนักงานและเงนิสมทบจากบรษิทั รวมทงัผลประโยชน์ทเีกดิจากเงนิสะสมและเงนิ

สมทบดงักล่าว ทงันี ผลประโยชน์สุทธทิพีนักงานจะได้รบัขนึอยู่กบัระยะเวลาการทํางาน สําหรบัพนักงานที

ทาํงานกบับรษิทัเป็นเวลาตงัแต่ 3 ปีขนึไป บรษิทัจะสมทบเงนิใหใ้นอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าจา้ง อย่างไรกด็ ีกลุ่ม

บรษิทัไม่ไดม้แีผนสวสัดกิารดงักล่าวสาํหรบัพนักงานในต่างประเทศ 

8.2.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 กลุ่มบรษิทัไม่มขีอ้พพิาทด้านแรงงานทมีนีัยสําคญัต่อการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัท ในระยะ  3 ปี 

ทผ่ีานมา 

8.2.6 นโยบายบริหารบุคลากรของบริษทั 

บรษิทัมุ่งมนัในการบรหิารและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรม จดัสวสัดกิารเพอืส่งเสรมิชวีติความ

เป็นอยู่ทดี ีตลอดจนสรา้งและรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหป้ลอดภยัไดม้าตรฐานสากลและมบีรรยากาศ

ทดี ีซงึเออืต่อการพฒันาและเตบิโตในสายอาชพีของพนักงานทุกระดบัในองค์กร บนพนืฐานของการปฏบิตัติาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัเกยีวกบัหลกัสทิธมินุษยชนขนัพนืฐาน และหลกัความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทยีม 
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ตังแต่กระบวนการแสวงหา พัฒนา และรักษาบุคลากร บนพืนฐานค่านิยมองค์กรทีดี (4Ps B.Grimm Core 

Values) 

 

ค่านิยมองค์กร หรือสงิทบีุคลากรเชอืและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนั คือ ทศันคติทดีี (Positivity), ความ

ร่วมมอื (Partnership), ความเป็นมอือาชพี (Professionalism), และความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์(Pioneering Spirit) ซงึ

ค่านิยมเหล่านี มุ่งเน้นใหบุ้คลากรมคีวามคดิเชงิบวก สนับสนุนและส่งเสรมิการทํางานเป็นทมี มคีวามเชยีวชาญ

และรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน รวมถงึสามารถทํางานเชงิรุก มคีวามรเิรมิสรา้งสรรค์เพอืขบัเคลอืนวสิยัทศัน์และ

พนัธกจิขององคก์ร รวมถงึสง่เสรมิการสรา้งความผกูพนัของพนักงานในองคก์ร 

แนวทางการบริหารบุคลากรของบริษทั 

1. การแสวงหา สรรหา และจดัจ้างบุคลากร 

กระบวนการสรรหาจดัจ้างมีความสําคญัในการคดักรองบุคลากรทมีีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ทศันคต ิและค่านิยม ทเีหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองค์กรเพอืเขา้มาทํางานกบั

องค์กร บรษิทัยอมรบัและเหน็ถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล ได้แก่ ความแตกต่าง

ของเชอืชาต ิเพศ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม อายุ และศาสนา เป็นต้น บรษิทัใชข้อบเขต

การดาํเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และบทบาทหน้าททีกํีาหนดไวข้องแต่ละตําแหน่งงานเป็น

แนวทางในการพจิารณาสรรหาและคดัเลอืกบุคคล โดยอาจจดัให้มกีารทดสอบในดา้นต่างๆ 

ตามความเหมาะสมของตําแหน่งงาน เช่น แบบทดสอบบุคลกิภาพ แบบทดสอบภาษาองักฤษ 

และแบบทดสอบทักษะและความรู้เฉพาะตําแหน่ง เป็นต้น รวมถึงมีการสัมภาษณ์เพอื

ประกอบการพจิารณาเพอืใหไ้ดบุ้คลากรทมีีคุณสมบตัเิหมาะสมกบัตําแหน่งงาน ทงันี การสรร

หาคดัเลอืกดงักล่าวเป็นไปตามแผนอตัรากําลงัคนทกํีาหนดไว ้เพอืสนับสนุนแผนกลยุทธ์ธุรกจิ

ของบรษิทั ด้วยหลกัการในการสรรหาคดัเลอืกและจดัจ้างบุคลากรโดยสุจรติผ่านกระบวน

การทโีปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตัินี บรษิทัสามารถสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทมีี

คุณสมบตัเิหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองค์กรเพอืทํางานในบรษิทัไดอ้ย่างเตม็กําลงั

ความรูค้วามสามารถและมศีกัยภาพทจีะขบัเคลอืนธุรกจิและเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัไดอ้ย่าง

ยงัยนื  

2. การเสริมสร้างและพฒันาบุคลากร 

บรษิทัเน้นการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มทงักายและใจอย่างสมดุล เพอืเตบิโตไปพร้อมกบั

การขยายตวัของธุรกจิบนพนืฐานของการมทีศันคตทิดี ีความร่วมมอืกนั ความเป็นมอือาชพี และ

ความคดิรเิรมิสรา้งสรรค์ ดว้ยศกัยภาพและทกัษะการทํางานทเีชยีวชาญไปพรอ้มกบัการบรหิาร

จดัการตนเอง โดยบรษิทัส่งเสรมิวฒันธรรม "การเจรญิสติ" (Mindfulness) ด้วยการรู้ตวัก่อน

การฝึกอบรมและการประชุม เพอืปรบัคลนืสมองใหพ้รอ้มสาํหรบัการเรยีนรูแ้ละทํางาน บรษิทั
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มจีํานวนชวัโมงฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเฉลยีกว่า 70 ชวัโมง/คน/ปี  บรษิทัไดจ้ดัฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากร ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพฒันาความเชยีวชาญตามสายงาน โดยเฉพาะทีม

บริหารจดัการและการดูแลบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า (Power Plant Operation and Maintenance) 

ซึงได้ร ับการพัฒนาความรู้และทักษะจากผู้เชียวชาญทังภายในและภายนอกองค์กรตาม

มาตรฐานทเีป็นสากลของธุรกิจพลงังาน นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีวิศวกรผู้เชยีวชาญจาก

บริษัทชนันําอย่าง Siemens และ ABB มาดําเนินการฝึกอบรมเกยีวกบัเครืองจักรและระบบ

ควบคุมการผลติไฟฟ้าใหแ้ก่บุคลากรล่วงหน้าก่อนเรมิผลติไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ บรษิทัมุ่งเน้น

การพฒันาบุคลากรทมีคีวามสามารถเพอืเพมิศกัยภาพด้านการจดัการและภาวะผู้นําด้วยการ

พฒันา ทงักรอบความคดิ (Mindset) และทกัษะ (Skillset) ไปพรอ้มกนั โดยผ่านหลกัสูตรชนันํา

ระดบัโลกต่างๆ โดยการจดัอบรมรวมถงึการเรยีนรูท้กัษะการทาํงานใหม่ๆ อกีดว้ย  

นอกจากนี บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัในการเสรมิสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละการจดัการองค์

ความรู ้โดยมกีารสรา้ง Internal Facilitator จากสายงานควบคุมปฏบิตักิาร เพอืสนับสนุนการ

เรยีนรูอ้ย่างยงัยนืขององคก์ร ซงึ Internal Facilitator จะไดร้บัการบ่มเพาะใหม้คีวามสามารถ

ในการคดิอย่างเป็นระบบ มภีาวะทางจติใจและอารมณ์ทีมนัคง สามารถส่งเสริมและ

สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูร้่วมกนัในองค์กรไดบ้นความแตกต่างหลากหลายควบคู่ไปกบัการพฒันา

ระบบการจดัการองคค์วามรู ้

3. การรกัษาบุคลากร 

บรษิทัใหค้วามสําคญักบัการรกัษาบุคลากร โดยมรีะบบค่าตอบแทนและสวสัดกิารทแีข่งขนั

ไดแ้ละเป็นธรรม ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรผ่านการจดัทําระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ประจําปีและการวางแผนการเรยีนรู้และพฒันาเฉพาะบุคคล ซงึบุคลากรจะมโีอกาสประเมินผล

การปฏบิตังิานและวางแผนการเรยีนรูพ้ฒันาตนเองก่อนพูดคุยกบัหวัหน้างานเพอืรบัมอบหมาย

งาน (Job duties) และ/หรอืตงัเป้าหมายในการปฏบิตัิงาน (KPIs) ในปีถดัไปร่วมกนั รวมถงึ

ระบุพฤตกิรรมทสีอดคลอ้งกบัค่านิยมองค์กร เพอืวางแนวทางการปฏบิตังิานในอนาคต การ

พูดคุยเพอืประเมินผลเทียบกับเป้าหมายทีคาดหวงั จะช่วยให้ทงับุคลากรและหวัหน้างาน

มองเหน็จุดแขง็และจุดทีต้องพฒันาต่อไปและมโีอกาสสร้างผลงานทีดขีนึอย่างสมาํเสมอไป

พร้อมกบัความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทงัทางด้านปฏิบตัิการและทางด้านสนับสนุนเพือให้

สอดคลอ้งกบัการเจรญิเติบโตขององค์กร นอกจากนี บรษิทัยงัส่งเสรมิการสร้างความผูกพนัต่อ

องคก์รผ่านวฒันธรรมของความโอบอ้อมอาร ีทเีปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนไดแ้สดงความคดิเหน็ 

พูดคุยแลกเปลยีนกนัอย่างทวัถงึ ตลอดจนมกีารประเมนิความผูกพนัของพนักงาน (Employee 

Engagement Survey) ทุกๆ 2 ปี เพอืเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคดิเหน็และให้

ขอ้เสนอแนะกบัองคก์รเพอืใหอ้งค์กรเตบิโตไดอ้ย่างมนัคงต่อไป 
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8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มเีลขานุการบรษิทั เพอืให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทไีด้แก้ไขเพมิเติม) และดําเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด โดยทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2562 เมอืวนัท ี14 มกราคม 2562 ได้

แต่งตงั หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล ใหท้าํหน้าทเีลขานุการบรษิทั แทนนายพรีเดช พฒันจนัทร ์โดยมผีลตงัแต่วนัท ี

15 มกราคม 2562 ขอบเขตหน้าทคีวามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั แสดงอยู่ภายใต้หวัขอ้ “การกํากบัดูแล

กจิการ” ทงัน ีประวตัขิอ้มลูของเลขานุการบรษิทัปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกจิโดยยดึมนัต่อหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีมี

ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดล้อม โดย

เชอืมนัว่าการดําเนินงานภายใต้รากฐานการกํากบัดูแลกจิการทดีเีป็นสงิสําคญัทนํีาไปสู่การเติบโตทางธุรกจิ

อย่างยงัยนืควบคู่ไปกบัการสร้างคุณค่าและความเชอืมนัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน ทงันีใน

รอบปี 2562 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดี ีสรุปไดด้งัน ี   

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพือกําหนดทิศ

ทางการดําเนินการของบรษิทัผ่านคณะกรรมการบรษิทั ซงึผูถ้อืหุน้ไดค้ดัเลอืกใหม้าปฏบิตัหิน้าทหีรอื

ตดัสนิใจในเรอืงทมีผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสีําคญัสาํหรบัผู้

ถอืหุน้ในการแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม และการลงมตติดัสนิใจดําเนินการหรอืไม่ดาํเนินการ ดงันันผู้

ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบทีจะเข้าร่วมประชุม มีระยะเวลาเพยีงพอสําหรบัการพจิารณาข้อมูล และ

รบัทราบผลการลงมต ิโดยสทิธขินัพนืฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 

(1.1) บรษิทัต้องไม่กระทําการใดๆ ทมีลีกัษณะเป็นการจํากดัสทิธใินการเขา้ถงึสารสนเทศ

ของบรษิทั เช่น ผู้ถือหุ้นต้องได้รบัขอ้มูล ขนัตอน ระเบยีบวาระการประชุมผู้ถือหุน้

และข้อมูลประกอบการพจิารณาอย่างครบถ้วนเพยีงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลา

พอสมควรในการพจิารณาก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัหนังสอืเชญิประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ทงันีบริษัทต้องมีช่องทางที

หลากหลายเพอืใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกยีวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้

(1.2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีอํานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที

จัดการประชุมควรมีขนาดเพียงพอและสามารถรองรบัจํานวนผู้ถือหุ้น ตงัอยู่ใน

กรุงเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงทไีม่ไกลเกนิไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดนิทาง 

มสีงิอํานวยความสะดวกแก่ผู้พกิาร มกีารรกัษาความปลอดภยัและพร้อมรบัมอืกบั

เหตุฉุกเฉินทอีาจเกดิขนึ 

(1.3) บรษิทัต้องไม่กระทําการใดๆ ทมีลีกัษณะเป็นการจํากดัสทิธใินการเขา้ร่วมประชุม

ของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลา

การประชุม มสีทิธซิกัถามขอ้สงสยั เสนอความคดิเหน็ต่อทปีระชุมตามระเบยีบวาระ

การประชุมและเรอืงทเีสนอ และออกเสยีงลงมตใินวาระการประชุม 
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(1.4) ประธานทปีระชุมควรจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้น

ไดม้โีอกาสในการแสดงความคดิเหน็และตงัคาํถามต่อทปีระชุมในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบั

บรษิทัได ้รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกําหนด

หลกัเกณฑก์ารส่งคําถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้

ชดัเจนไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

(1.5) ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะใหผู้อ้นืมาประชุมและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้มี

สทิธไิดร้บัเอกสารและคาํแนะนําในการมอบฉนัทะ โดยผูร้บัมอบฉนัทะทไีดย้นืหนังสอื

มอบฉันทะแลว้ ย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและลงมตเิช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทุกประการ 

หรอืผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหนงึประชุมและลงมตแิทนก็

ได้ ทงันีผู้ถือหุ้นจะได้รบัประวตัิและขอ้มูลการทํางานของกรรมการอสิระแต่ละท่าน

อย่างเพยีงพอและครบถ้วน เพอืพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนน

เสยีงในการประชุม 

(1.6) ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระทเีสนอ การลงมติต้องเลอืกใช้

วิธีการและอุปกรณ์การออกเสียงทีโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

สามารถแสดงผลการลงคะแนนไดร้วดเรว็ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธริบัทราบผลการลงมติ

อย่างทนัท่วงท ี

(1.7) คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยรวมถงึเลขานุการบรษิทั ควรจะต้อง

เขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ทุกครงั เพอืตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคดิเหน็ของผูถ้อื

หุน้ นอกจากนันผูบ้รหิารระดบัสูงควรจะต้องเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้เพอืตอบขอ้

ซกัถามเช่นกนั 

(1.8) บริษัทต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระของการ

ประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ภายในวนัทาํการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

(2) การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชอืชาติ สญัชาติ 

ศาสนา ความเชอื ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความพกิาร และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเขา้ร่ วม

ประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกประการใด ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉันทะใหบุ้คคลอนืเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี 



 

ส่วนท ี2 - 9 หน้า 3 

 
 

(2.1) คณะกรรมการบรษิทั ต้องรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัติ่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่าง

เท่าเทยีมกนั ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมสีทิธิในการได้รบัขอ้มูลเอกสารทเีป็นภาษาไทย 

หรอืเอกสารภาษาองักฤษสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทเีป็นชาวต่างชาต ิ

(2.2) กําหนดให้สทิธอิอกเสยีงในทปีระชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นทผีู้ถือหุ้นถืออยู่  โดย 1 

หุน้มสีทิธเิท่ากบั 1 เสยีง 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม

เพมิเติม หรอืเสนอชอืบุคคลเพอืแต่งตงัเป็นกรรมการ โดยการขอเพมิวาระการประชุมหรอืเสนอชอื

บุคคลเพอืเป็นกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ซงึหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์

พรอ้มในการใหค้วามช่วยเหลอื รวมถงึการใหค้ําแนะนําและขอ้เสนอแนะ โดยกําหนดช่องทางสําหรบั

การตดิต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ดงันี 

ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี  ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

โทรศพัท ์     :   +66 (0) 2710 3528   

โทรสาร       :  +66 (0) 2379 4258 

อเีมล ์         :  ir@bgrimmpower.com 

เวบ็ไซต ์      :  www.bgrimmpower.com 

(2.3) คณะกรรมการบรษิทัต้องรายงานการเปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัตาม

กฎเกณฑข์องก.ล.ต. และกําหนดให้มกีารจดัทํารายงานการเปลยีนแปลงดงักล่าวให้

ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบดว้ย 

(3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders) 

บริษัทให้ความสําคญัต่อสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทงันี  บริษัทได้มีการกําหนด

แนวทางปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีไว้ในนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทดี ีและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

รวมถงึการกําหนดนโยบายดา้นการต่อต้านการคอรร์ปัชนัและการจดัช่องทางการตดิต่อสอืสารใหแ้ก่ผู้

มสีว่นไดเ้สยี  

(3.1) บรษิทัไดกํ้าหนดแนวทางการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีไวด้งันี 
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 (3.1.1) ความรบัผดิชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง  

ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทเีกยีวขอ้งและปฏบิตัิต่อพนักงานและ

ลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ การกําหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อนื ๆ ทเีป็นธรรม การจดัสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืมากกว่า

ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน การ

อบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพ และส่งเสรมิความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้

พนักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอนื ๆ 

 (3.1.2)  ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทเีกยีวขอ้ง และคํานึงถงึสุขภาพ ความ

ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มูลลูกคา้ การบรกิารหลงัการขาย ตลอด

ช่วงอายุสนิคา้และบรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลูกคา้เพอืการพฒันา

ปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร รวมทงัการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขาย 

(sales conduct) ต้องกระทําอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด 

หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 

 (3.1.3) ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้  

มีกระบวนการจัดซือจัดจ้างและเงอืนไขสญัญาหรือข้อตกลงทีเป็นธรรม ช่วยให้

ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและให้บรกิารให้ได้

มาตรฐาน ชแีจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัิต่อแรงงานตนเอง

อย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลคู่คา้เพอืพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยงัยนื 

 (3.1.4) ความรบัผดิชอบต่อเจา้หนี 

ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงอืนไขต่างๆ ทตีกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั รวมถงึภาระผูกพนั

และหนีสนิทอีาจเกดิขนึ ในกรณีทไีม่สามารถปฏบิตัติามเงอืนไขขอ้ใดขอ้หนึงหรือมี

เหตุทําให้ผิดนัดชําระหนีต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพอื

ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทงันีบริษัทจะ

ดําเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพอืใหก้ารดําเนินงานเตบิโตยงัยนื

และมฐีานะทางการเงนิทมีนัคงและสรา้งความเชอืมนัใหแ้ก่เจา้หนี 

 (3.1.5) ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 
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นําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการทีสามารถสร้างเสริม

ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มกีารติดตามและวดัผลความคบืหน้าและ

ความสาํเรจ็ในระยะยาว 

 (3.1.6) ความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม  

ป้องกนั ลด จดัการและดูแลให้มนัใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทางลบต่อสงิแวดล้อม ซงึครอบคลุมการใช้วตัถุดบิ การใช้พลงังาน (สําหรบัการ

ผลิต ขนส่ง หรือในสํานักงาน) การใช้นํา การใช้ทรพัยากรหมุนเวียน การปลูกฝัง

จติสํานึกและการอบรมใหค้วามรูพ้นักงานดา้นการอนุรกัษ์สงิแวดล้อม การดูแลและ

ฟืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพทไีด้รบัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การ

ปลดปล่อยและจัดการของเสียทีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก เป็นตน้ 

 (3.1.7) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากบัดแูล 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานกํากบัดแูลทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครดั   

   (3.1.8) การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  

ประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัอย่าง

ไม่เป็นธรรม 

   (3.1.9) การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทเีกยีวขอ้ง จดัใหม้นีโยบายการต่อต้าน

การทุจรติและคอร์รปัชนัและประกาศนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะ โดยเขา้ร่วมเป็น

ภาคเีครอืข่ายในการต่อต้านการทุจรติและ  คอร์รปัชนั รวมถงึสนับสนุนใหบ้รษิทัอนื 

ๆ และคู่คา้ ใหเ้หน็ถงึความสําคญัและสนับสนุนใหม้กีารดําเนินงานดา้นการต่อต้าน

การทุจรติและคอรร์ปัชนั 

ทงันีบรษิทัได้จดัให้มชี่องทางการสอืสารกบัผู้มสี่วนไดเ้สยีทหีลากหลาย โดยผู้มสี่วนไดส้่วน

เสยีสามารถแสดงความเหน็ผ่านช่องทางการสอืสารกบับรษิทั ไดด้งันี  

ทตีงัสาํนักงานใหญ่ : เลขท ี5 อาคาร ดร. เกฮารด์ ลงิค ์ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท์ : +66 (0) 2710 3400 

โทรสาร : +66 (0) 2379 4245 
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เวบ็ไซต ์ : www.bgrimmpower.com 

(3.2) บรษิทัมพีนัธะสญัญาต่อลูกคา้ในการพฒันาสนิคา้และบรกิารใหด้ยีงิขนึอย่างต่อเนือง 

และกําหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระทําการใดอนัเป็นการ

เอาเปรยีบลูกคา้ภายใต้กฎหมายคุม้ครองลูกคา้และกฎหมายป้องกนัการผูกขาดทาง

การคา้ การปฏบิตัติ่อคู่คา้ของบรษิทัและบริษทัย่อยต้องดําเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

ไม่เอาเปรยีบคู่คา้ โดยถอืเอาประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นทตีงั 

(3.3) บริษัทให้ความสําคญักับบุคลากรซึงถือเป็นทรพัยากรทีมีคุณค่าขององค์กร โดย

คํานึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากรและไม่เอาเปรียบในการทําสัญญาจ้าง กําหนด

ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทเีหมาะสมกบัศกัยภาพเพอืกระตุ้นใหบุ้คลากรมแีรงจงูใจ

ในการทํางาน เคารพต่อสทิธมินุษยชนในการปฏบิตัติ่อบุคลากรดว้ยความเสมอภาค

โดยไม่คํานึงถึงความเหมือนหรือความแตกต่างด้านเชือชาติ ศาสนา เพศ อายุ 

การศกึษา สถานภาพ และเคารพในสทิธเิสรภีาพของบุคคล ตลอดจนมนีโยบายใน

การพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถเพอืเพมิศกัยภาพและโอกาสในการเตบิโตใน

หน้าทกีารงานของพนักงาน มกีารกําหนดมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

ให้มสีงิแวดลอ้มในการทํางานทดี ีและดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างทวัถึง นอกจากนี

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีองทุนสาํรองเลยีงชพีสาํหรบัพนักงานเพอืการดแูลพนักงานในระยะ

ยาว 

(3.4) บริษัทมีหน่วยงานทีมีหน้าทีกํากับดูแลด้านความรับผิดชอบด้านต่อสังคมและ

สงิแวดลอ้ม เพอืใหก้ารช่วยเหลอื สนับสนุน และสรา้งประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม 

ทงันีบริษัทมีระบบการจดัการด้านสงิแวดล้อมและความปลอดภยัทเีป็นมาตรฐาน 

รวมถึงการบริหารจัดการในการลดผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีอาจเกิดจากการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนือง พร้อมกับมีแผนงานในการดูแล ปกป้อง และป้องกัน

ผลกระทบทอีาจเกดิขนึทงัในดา้นสงิแวดลอ้มและความปลอดภยั  

(3.5) บรษิทัมนีโยบายการแจง้เบาะแสการกระทําผดิและการรอ้งทุกข ์เพอืใชเ้ป็นแนวทาง

ในการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขนัตอนจากกรณีทผีู้มสี่วนไดเ้สยีมกีารแจง้เบาะแส

การกระทาํผดิและการรอ้งทุกข ์ทงันบีรษิทัไดกํ้าหนดแนวทางและมาตรการในการให้

ความคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสไวแ้ลว้ 
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การต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานเกยีวกบัต่อตา้นคอรร์ปัชนั โดยบรษิทัไดเ้ขา้ร่วม

ประกาศเจตนารมย์โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ซึงบรษิทัได้

กําหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และนโยบายอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิความเสยีงและการ

บรหิารจดัการความเสยีงเกยีวกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการกํากบัดแูล ป้องกนั และตดิตาม

การดําเนินงาน รวมถงึใหม้กีารสอืสารให้พนักงานและผูเ้กยีวขอ้งไดร้บัทราบและปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

ทงันีในปี 2561 บรษิทัไดผ่้านการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ

แลว้  

การแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดและการร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการร้องทุกข์ รวมถึง

มาตรการในการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส การจดัเกบ็รกัษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั การสอบสวน

การพิจารณาลงโทษและการดําเนินการทางกฎหมาย และการรายงานค่อคณะกรรมการทีเกียวข้อง  ทงันี

คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหพ้นักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมในการสอดสอ่งดูแลการดําเนินงานของ

บรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง การปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ ตลอดจนใหม้ี

การแจง้รายงานและขอ้รอ้งเรยีนในกรณีทเีกดิการกระทําผดิหรอืการประพฤตมิชิอบ โดยในรอบปี 2562 บรษิทั

ไม่มขีอ้ร้องเรยีนใดๆ ทเีกยีวขอ้งด้านการกระทําทสี่อไปในทางทุจรติและละเมดิจรราบรรณทางธุรกจิทงัจาก

ภายในและภายนอกบรษิทั 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการร้องทุกข์ โดยผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถตดิต่อหน่วยงานรบัเรอืงรอ้งเรยีน ไดด้งันี 

หน่วยงานรบัเรอืงรอ้งเรยีน 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์ :      +66 (0) 2710 3510 

อเีมล ์       :       whistle-blowing@bgrimmpower.com 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บรษิทัใหค้วามสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลทสีําคญัอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเวลา เท่าเทยีม รวมถึง

การให้ข้อเท็จจรงิทีแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงนิทแีท้จริงของ

บรษิทั เพอืใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชวีดัความโปร่งใสใน

การดําเนินงานซงึเป็นปัจจยัสาํคญัในการสรา้งความเชอืมนัแก่นักลงทุนถงึความซอืสตัยส์ุจรติและเป็นกลไกใน

การตรวจสอบการดาํเนินงาน ดงันนับรษิทัจงึใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูและพฒันาช่องทางการสอืสาร

แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเพอืใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้ 
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(4.1) คณะกรรมการบรษิทัดําเนินการเปิดเผยสารสนเทศ ทงัทเีป็นสารสนเทศทางการเงนิ

และทไีม่ใช่ทางการเงนิอย่างเพยีงพอ เชอืถอืได้ และทนัเวลา เพอืใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้ี

ส่วนได้เสียได้ร ับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามทีกําหนดโดยกฎหมายและ

หน่วยงานของภาครฐัทเีกยีวขอ้ง รวมทงัขอ้บงัคบัของบรษิทัทไีดจ้ดัทําและปรบัปรุง

ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ ให้มคีวามครบถ้วน อย่างสมําเสมอ รวดเรว็ และทนัสถานการณ์

เพอืใหแ้น่ใจว่า ผูถ้อืหุน้สามารถหาขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพมิเตมิและตดิต่อกบั

หน่วยงานทรีบัผดิชอบการใหข้อ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

(4.2) บรษิทัมหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทําหน้าทปีระสานในการ

ติดต่อสือสาร เปิดเผยข้อมูลทีสําคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและรายย่อย 

นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และหน่วยงานกํากบัดูแลทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนทําหน้าทใีน

การกํากับดูแลข้อมูลสําคัญทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ของบริษัท รวมถึง

สารสนเทศต่างๆ ทเีปิดเผยสู่สาธารณชน เพอืใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมโีอกาสเขา้ถงึขอ้มลู

ได้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม นอกจากนีบรษิทัยงัมหีน่วยงานประชาสมัพนัธ์ ทํา

หน้าทสีอืสารและประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารดา้นต่างๆ ของบรษิทัอกีดว้ย  

ในรอบปี 2562 ผู้บรหิารของบรษิทัไดม้โีอกาสพบกบัผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบนัและรายย่อย 

นักวิเคราะห์ และผู้ทสีนใจ ในงานต่างๆ เพอืนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษทัเพอืแลกเปลยีน

มุมมองและความคดิเหน็ ตลอดจนเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดแีก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอกีดว้ย อาทิ

เช่น งาน Roadshow ทงัในประเทศและต่างประเทศ, บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity 

Day), การพบปะนักวเิคราะห ์(Analyst Meeting) และการพบปะกบันักลงทุนรายย่อย โดยสรุปดงันี  

การพบปะนักลงทุน 

จดัพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ  7 ครงั 

จดัพบปะนักลงทุนในประเทศ 9 ครงั 

SET Opportunity Day 4 ครงั 

จดัประชมุนักวเิคราะหท์างการเงนิ (Analyst Meeting) 4 ครงั 

การเขา้พบประชุมทบีรษิทั (Company Visit) 20 ครงั 

การประชุมทางโทรศพัท ์ 4 ครงั 

จดั Site Visit  1 ครงั 

อบรมความรูเ้บอืงตน้ แก่นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 2 ครงั 

ทงันีนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ มายงัหน่วยงานนัก

ลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัผ่านช่องดงันี 

ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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เลขท ี5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

โทรศพัท ์     :    +66 (0) 2710 3528   

โทรสาร       :  +66 (0) 2379 4258 

อเีมล ์         :  ir@bgrimmpower.com 

เวบ็ไซต ์      :  www.bgrimmpower.com 

นอกจากนีบรษิทัได้จดัให้มชี่องทางการสมคัรรบัข้อมูลข่าวสารทางอเีมล์ ซงึได้เผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั ในหวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ”์ เพอืความสะดวกรวดเรว็ในการสอืสารอกีดว้ย 

(4.3) คณะกรรมการบรษิทักํากบัดูแลใหม้กีารจดัทํางบดุล บญัชกํีาไรขาดทุน และรายงาน

การตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี พร้อมทงัรายงานประจําปีของคณะกรรมการ

เสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพอืพจิารณาอนุมตัิ 

(4.4) การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ทสีะทอ้น

ถงึภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบ รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทน 

(5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ทีสามารถเอือ

ประโยชน์แก่บรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามทุ่มเท และใหเ้วลาอย่างเตม็ทใีนการปฏบิตัหิน้าทตีามความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการไดร้บัการแต่งตงัจากผูถ้อืหุน้เพอืกํากบัดแูลแนวทางดาํเนินงานของบรษิทั แต่งตงัฝ่ายบรหิารเพอื

รบัผิดชอบการดําเนินธุรกิจ แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยเพอืรบัผิดชอบชุดย่อยทไีด้รบัมอบหมาย รวมทงั

แต่งตงัเลขานุการบรษิทัเพอืรบัผดิชอบการดาํเนินการประชุมและการปฏบิตัติามกฎหมาย ทงันีบรษิทัไดม้กีาร

แบ่งแยกบทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน 

(5.1) องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 

คน มวีาระการดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมกีรรมการอสิระไม่

น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนกรรมการทงัหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทงันี

กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกําหนด 

ตลอดจนมคีวามหลากหลายทงัด้านความรู้ ความเชยีวชาญ และประสบการณ์ทจีะ

เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

(5.2) ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทั 
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กรรมการต้องวนิิจฉัย แสดงความคดิเหน็ และออกเสยีงในกจิการทคีณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจหน้าทีตัดสนิใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่

ภายใต้ภาวะกดดนัจากหน้าทกีารงานหรอืครอบครวัหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในเรอืงนนั 

ย่อมบดิเบอืนการตดัสนิใจใหต้ดัสนิเขา้ขา้งตนเอง คนใกลช้ดิ หรอืเพอืประโยชน์ของ

ตนเอง ความเป็นอสิระของกรรมการบรษิทัจงึเป็นเรอืงทตี้องคํานึงถึงอย่างยงิ เพอื

ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบรษิทั ดงันันกรรมการบรษิทัทขีาดความเป็น

อสิระจงึไม่ควรทาํหน้าทตีดัสนิใจ 

(5.2.1) เพอืให้คณะกรรมการบรษิทัภายใต้การนําของประธานกรรมการบรษิัท มี

ภาวะผู้นําและสามารถควบคุมการดําเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงแบ่งแยกบทบาทหน้าทีระหว่าง

ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทบีรหิารออกจากกนัอย่างชดัเจน 

(5.2.2) กรรมการอสิระสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิและธุรกจิอย่างเพยีงพอทจีะ

สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเขา้ประชุมโดยสมาํเสมอเพอื

รกัษาประโยชน์ของผู้ทเีกยีวข้อง ตลอดจนจดัให้มกีารประชุมร่วมกนัของ

กรรมการอสิระอย่างน้อยปีละ 1 ครงั  

(5.2.3) กรรมการอิสระเป็นผู้มีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกยีวกบัคุณสมบตั ิและขอบเขตการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการอสิระ สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่าง

เท่าเทยีมกนั และดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั

กบัผู้บรหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืบรษิทัอนืซงึมผีู้บรหิาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่กลุ่มเดยีวกนั นอกจากนียงัต้องสามารถใหค้วามคดิเหน็ในการประชุม

ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

(5.3) บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าท ีและความรบัผิดชอบในการกํากบัดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที

ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างเคร่งครดั ตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดีแีละขอ้พงึปฏบิตัิทดีี

สาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(5.4) บทบาทหน้าทขีองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 
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ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทบีริหาร มีหน้าทคีวามรบัผิดชอบต่างกัน ทงันี

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทและอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หน้าทบีรหิารไวอ้ย่างชดัเจน  

  (5.4.1)  บทบาทหน้าทหีลกัของประธานกรรมการ  

    1. เป็นผูนํ้าของคณะกรรมการบรษิทั กํากบั ตดิตาม และดแูลใหม้นัใจไดว้่า การ

ปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

  2. สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม

องคก์รทมีจีรยิธรรม และก่อใหเ้กดิการกํากบัดแูลกจิการทดี ี

  3. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธาน

เจา้หน้าทบีรหิาร และมมีาตรการดแูลใหเ้รอืงสําคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม 

  4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ายจัดการจะเสนอเรืองและมากพอที

กรรมการจะอภปิรายประเดน็สําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทวักนั ส่งเสรมิให้

กรรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทรีอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

  5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและกรรมการที

ไม่เป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการ 

   (5.4.2) บทบาทหน้าทหีลกัของประธานเจา้หน้าทบีรหิาร  

 1. เป็นผูนํ้าของฝ่ายจดัการ  

 2. พจิารณาและจดัทาํนโยบาย กลยุทธ ์ภารกจิ เป้าหมายทางการเงนิ แผนงาน

ทางธุรกจิ และงบประมาณประจาํปี เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอื

พจิารณาอนุมตั ิ

 3. บริหารจดัการ กํากับดูแล และปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจ และ/หรอื 

บริหารงานประจําวันเพือประโยชน์ของบริษัท และให้เ ป็นไปตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ แผนธุรกจิ และ

งบประมาณตามทไีดร้บัมอบหมาย และ/หรอื อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรอื ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

 4. ตดิตาม ตรวจสอบ ควบคุม และพฒันาการดาํเนินงานของบรษิทั บรษิทัย่อย 

และ/หรอืบรษิทัร่วม เพอืใหม้ผีลประกอบการทดีตีามเป้าหมาย เพอืปรบัปรุง

และพฒันาใหม้ผีลประกอบการทดีขีนึ 

 5. ออกหลกัเกณฑ์ ประกาศ และคําสงัทเีกียวกับการดําเนินกิจการ เพอืให้

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและเพอืประโยชน์ในการบริหารงานของ

บรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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 6. ออกระเบียบ ขนัตอน และวิธีปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม และดูแลให้

บุคลากรในฝ่ายต่างๆ ดําเนินงานใหส้อดคล้องกบัแผนกลยุทธแ์ละเป้าหมาย

ของแต่ละฝ่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึพฒันาบุคลากร

อย่างต่อเนอืง 

 7. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานทีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการ

ดําเนินงานทเีป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัท ซึงมีเงอืนไขทาง

การคา้ทวัไป ทงันี ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมถงึ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เกยีวกบัการทํารายการทเีกยีวโยงกนัและรายการไดม้า

จาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ 

 8. มอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอืนใด

ปฏิบตัิงานทกีําหนดในนามของประธานเจ้าหน้าทบีริหาร ทงันี การมอบ

อํานาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอํานาจ

ทีระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติทีประชุม

คณะกรรมการบรษิทั อย่างไรกต็าม การมอบหมายขา้งตน้จะตอ้งไม่เป็นการ

มอบอํานาจช่วงหรอืมอบหมายททีาํใหป้ระธานเจา้หน้าทบีรหิารหรอืผูไ้ดร้บั

มอบอํานาจใด ๆ ทมีีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือความขดัแย้งกับ

บริษัท สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้  ในกรณีนีประธานเจ้าหน้าที

บริหารไม่มีอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรม

ดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือทปีระชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่

กรณี) พจิารณาและให้ความเหน็ชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรม

ปกติและมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's 

Length) ซงึเป็นไปตามหลกัการทคีณะกรรมการของบรษิทัไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

 9. ปฏิบัติการอืนใดตามทีได้รับมอบหมายและได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

(5.5) การจดัตงัคณะกรรมการชุดย่อย 

เพือให้มีการพิจารณากลันกรองการดําเนินงานทีสําคัญอย่างรอบคอบและมี

ประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึใหม้กีารจดัตังคณะกรรมการชุดย่อยขนึ ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

ทงันีสามารถศกึษาขอ้มูลเกยีวกบับทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ชุดย่อยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

(5.6) การประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการไดร้บัเอกสารขอ้มลู 
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ในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการ

จดัเตรยีมเอกสาร สถานท ีและประสานงานในการประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านจะ

ได้รบัทราบวนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพอืนําไป

ศกึษาล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

(5.6.1) คณะกรรมการบริษัทได้อุทิศเวลา  ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการ

ดาํเนินงานของบรษิทัอย่างเตม็ท ีโดยกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ

บริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครงัหรือตามความจําเป็น โดยมีเลขานุการ

บรษิทัเป็นผูป้ระสานงานเชญิประชุมและจดัเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายทเีกยีวข้อง โดยในการประชุมทุกครงักําหนดให้มี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยกงึหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมดจงึ

ครบองคป์ระชุม 

(5.6.2) กรณีกรรมการขาดการประชุมเพราะมีความจําเป็นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการรบัทราบ 

(5.6.3) ประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัวาระการประชุม โดยการ

ปรกึษาหารอืกบัประธานเจา้หน้าทบีรหิาร รวมถงึประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

จะไดพ้จิารณาคําขอของกรรมการท่านอนืทจีะเสนอบรรจุวาระทสีําคญัเพอื

กําหนดไวใ้นวาระการประชุมครงัต่อไป 

(5.6.4) ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอใหแ้ก่ผูบ้รหิารในการนําเสนอ

ขอ้มูล และเพยีงพอสําหรบัคณะกรรมการบรษิทัทจีะอภปิรายในประเดน็ที

สาํคญั 

(5.6.5) ประธานกรรมการมีมาตรการทชีดัเจนเพอืให้กรรมการบรษิทัได้รบัขอ้มูล

ล่วงหน้าและมเีวลาเพยีงพอทจีะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกต้อง

ในเรืองต่างๆ โดยกําหนดให้มีการนําส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมแต่ละครงัไม่น้อยกว่า 7 วนั เวน้แต่เป็นการเรยีกประชุม

เร่งด่วน 

(5.6.6) คณะกรรมการบรษิทัสามารถขอเอกสาร ขอ้มลู คาํปรกึษา และบรกิารต่างๆ 

เกยีวกบัการดําเนินงานของบรษิัทจากผู้บริหารระดบัสูง โดยมเีลขานุการ

บริษัทเป็นผู้ประสานงานเพือใช้ประกอบการประชุมแต่ละครงั รวมถึง

คณะกรรมการบริษัทสามารถขอความเห็นเพิมเติมจากทีปรึกษาอิสระ

ภายนอกได ้โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทงัหมด 
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(5.6.7) หากกรรมการบริษัทมีความเกียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการ

ประชุมใดจะต้องงดออกเสยีง หรอืงดใหค้วามเหน็ในวาระนัน หรอืออกจาก

หอ้งประชุม 

(5.6.8) คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารประชุมของกรรมการทไีม่เป็นผู้บรหิาร

อย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพอืเปิดโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกนัเองตาม

ความจําเป็น เพอือภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกยีวกบัการจดัการทอียู่ในความ

สนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และจะแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทบีรหิาร

ทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

(5.6.9) กําหนดให้มกีารจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทมีคีวามชดัเจน

ทงัขอ้มูล ความคดิเหน็และขอ้เสนแนะรวมถึงมคิการประชุมทถีูกต้องและ

ครบถว้น  

(5.7) เลขานุการบรษิทั 

เลขานุการบรษิทั เป็นผูท้ําหน้าทดีูแลใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ และการประชุม

ผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างราบรนืและโปร่งใส เป็นไปตามระเบยีบและกฎหมาย 

(5.7.1) คณะกรรมการบริษัท แต่งตังเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพอืทําหน้าทจีดัเก็บทะเบียนกรรมการ 

หนังสอืนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารรายงานการประชุม รายงานประจําปี และ

จดัเกบ็รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมทงัการอนืที

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์เมอืมกีารแต่งตงัเลขานุการบรษิทัใหป้ระธานกรรมการแจง้

รายชอืไปยงัสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วนั 

(5.7.2) เลขานุการบริษัท มีหน้าทีดําเนินการ ประสานงานเกียวกับการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คําแนะนําเกยีวกับ

กฎหมายทคีณะกรรมการบรษิทัควรรบัทราบ  

(5.8) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

ทปีระชุมผูถ้อืหุน้มอํีานาจพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ  ดงันันในการเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้

โครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบ
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จงูใจใหค้ณะกรรมการบรษิทันําพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทงัระยะสนัและ

ระยะยาว 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาแนวทางการกําหนด

อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเสนอความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และเสนอขออนุมตัิจากทปีระชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

ค่าตอบแทนประจาํรายเดอืนและเบยีประชุม และการจ่ายโบนัส 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาการกําหนด

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยจะพจิารณาปัจจยัผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ เช่น 

เป้าหมาย ผลประกอบการ กาบรหิารจดัการ และค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทเีทยีบเคยีง

ไดก้บัธุรกจิประเภทเดยีวกนั เป็นตน้ 

(5.9) แผนการสบืทอดตําแหน่ง 

บรษิทัมแีผนการคดัสรรบุคลากรทจีะเขา้มารบัผดิชอบในตําแหน่งงานบรหิารทสีําคญั

ในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหารจะเป็นไปตาม

กระบวนการสรรหาทมีกีารพจิารณาบุคคลทงัจากภายในและภายนอกบรษิทั 

(5.10) การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าที

โดยวธิกีารประเมนิตนเองทงัแบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครงั โดย

กรรมการแต่ละคณะจะได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าทีและการพัฒนา

ปรบัปรุงเพอืนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าทีให้เกิดประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ

ร่วมกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ทงันีแบบประเมนิครอบคลุมถงึการ

ประเมนิประสทิธภิาพของโครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย บทบาทหน้าทแีละความรบัผดิชอบ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าที

ของกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการ และเรอืง

อนืๆ โดยมเีกณฑก์ารประเมนิคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ คอื มากกว่ารอ้ยละ 85 

= ดเียยีม มากกว่ารอ้ยละ 75 = ดมีาก มากกว่ารอ้ยละ 65 = ด ีมากกว่ารอ้ยละ 50 = 

พอใช ้ตาํกว่า/เท่ากบัรอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง ทงันใีนปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั

ไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานขอคณะกรรมการโดยมรีะดบัคะแนนเฉลยีอยู่ในเกณฑด์ี

เยยีม  
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 (5.11) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทได้จดัให้มกีารปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ให้รบัทราบข้อมูลภาพรวมของ

ธุรกจิ โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ โครงสรา้งองค์กร คณะกรรมการชุดย่อย ฐานะการเงนิและ

ผลการดําเนินงานของบรษิทั แนวทางการปฏบิตัสิําหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายทเีกยีวข้อง เช่น  ขอ้มูลเกยีวกบั

บรษิทั นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ พ.ร.บ. 

มหาชนจาํกดัฯ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ 

(5.12) การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการบรษิทั กรรมการ

ตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ไดร้บัการอบรมและพฒันาทงัในประเทศ

และต่างประเทศ เพอืเพมิพูนความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะทจีําเป็นอนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่าง

สมาํเสมอ ทงัในดา้นการดําเนินธุรกจิและธุรกจิทเีกยีวขอ้ง การกํากบัดูแลกจิการทดี ี

การบรหิารจดัการความเสยีง การพฒันาความยงัยนื และการศกึษาดูงานในธุรกจิที

เกยีวข้อง นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยงัได้รบัเชิญจากหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชนให้เป็นวิทยากรการอบรมและให้ความรู้ และการสัมมนาอภิปรายเพือ

แลกเปลยีนประสบการณ์ในงานต่างๆ อย่างต่อเนือง และได้มตีิดตามและรบัทราบ

ขา่วสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้งอย่างต่อเนือง โดยมรีายละเอยีดดงันี 

รายชอืคณะกรรมการ การอบรมสมัมนาในรอบปี 2562 

นายฮาราลด ์ลงิค ์

นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ 

นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 

นางเกตุวล ีนภาทรพัย ์

นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล 

นางอญัชล ีชวนิชย ์

นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข 

� การอบรมและศกึษาดงูาน โครงการระบบผลติ

ไฟฟ้าในอาคารดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมที

ทนัสมยั “Sello Concept” กรุงเฮลซงิก ิประเทศ

ฟินแลนด ์ซงึไดป้ระยุกตใ์ชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยรีะบบผลติไฟฟ้าททีนัสมยัและ

ประหยดัพลงังาน เพอืใหส้อดคลอ้งกบัวถิกีาร

ดาํเนินชวีติ สงัคม สงิแวดลอ้ม และรบัฟังการ

บรรยายจาก Siemens AG ในหวัขอ้ “Smarts 

Buildings connected to Smart Grids” 

นางอญัชล ีชวนิชย ์

นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล 

 

� การอบรมและศกึษาดงูาน โครงการโรงไฟฟ้า

พลงัความรอ้นร่วมใตด้นิขนาดใหญ่แห่งแรกของ

โลก (World's 1st Large-Scale Underground 
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LNG Combined Cycle Power Plant) ซงึ

พฒันาโดย Korea Midland Power Co., Ltd. 

(KOMIPO) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ 

นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ � เขา้ร่วมงานสมัมนา “International Unlocked 

Investment Opportunities in Renewable 

Energy for The Asian Region” จดัโดยกรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

� เขา้ร่วมงานสมัมนา “Innovate Canada-Asian” 

จดัโดย cabc : Canada-Asian Business 

Counsil 

� เขา้ร่วมงานสมัมนา “Asian Energy Business 

Forum 2019 : Advancing Partnership for 

Sustainability” จดัโดย ASEAN Energy 

Business Forum  

� เขา้ร่วมงานสมัมนา “Buangluang Fund 

Investment Forum” จดัโดยบรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนบวัหลวง 

 (5.13) การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนื  

คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคญัในการปฏิบตัิหน้าทใีนฐานะกรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการทาํงานของกรรมการที

ดํารงตําแหน่งหลายบริษทัอย่างรอบคอบ เพอืให้มนัใจว่ากรรมการให้เวลาในการ

ปฏิบัติหน้าทีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกําหนดจํานวนบริษัทที

กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสามารถไปดํารงตาแหน่งกรรมการในบริษทัอนืให้

สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิทดี ีโดยกรรมการแต่ละคนควรดํารงตําแหน่งกรรมการใน

บรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง 

 (5.14) การรายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัได้กําหนดให้กรรมการ กรรมการบรหิาร และผู้บรหิาร รายงานการมสี่วนได้

เสยีของตนและบุคคลทเีกยีวขอ้งเมอืเรมิดํารงตําแหน่ง หรอืเมือมกีารเปลยีนแปลง

ข้อมูลต่างๆ และทบทวนขอ้มูลต่างๆ เป็นประจําทุกปี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

รายงานสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 



 

ส่วนท ี2 - 9 หน้า 18 

 
 

9.2 การสรรหาและแต่งตงักรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบและคุณสมบตัิของกรรมการของบรษิัทนันถูกกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ

บรษิทั ซงึสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 

(1.1) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) แต่ไม่เกนิสบิสอง 

(12)  คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมดต้องมี

ถนิทอียู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(1.2) คณะกรรมการบรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหนึงในสาม

ของจํานวนกรรมการทังหมด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และต้องมี

กรรมการตรวจสอบซงึเป็นกรรมการอสิระ จาํนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน 

(1.3) ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตงัเลขานุการบรษิทัเพอืทําหน้าทเีป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายเป็นอย่างอนื 

(2) คุณสมบตัขิองกรรมการ 

นอกจากกรรมการจะต้องมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนมี

คุณสมบตัติามทกีําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี 

(2.1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทั และมเีวลาเพยีงพอทจีะอุทศิความรู้ความสามารถและ

ปฏบิตัหิน้าทเีพอืประโยชน์ของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็ท ี

(2.2) เป็นผูม้คีวามซอืสตัยส์ุจรติและมจีรยิธรรมสงูในการดําเนินธุรกจิ  

(2.3) เป็นผูท้ไีม่ประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอนื

ทีมีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพือ

ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอนื 
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(2.4) กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทั นอกจากจะมคีุณสมบตัติาม 

ขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้งมคีุณสมบตัติามทกีําหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ

สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมถงึประกาศแกไ้ขเพมิเตมิซงึอาจมใีนอนาคตดว้ย 

9.2.2 กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกนัพจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทจีะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ

โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนฯ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผู้ทรงคุณวุฒปิระสบการณ์การทํางานและความ

เหมาะสมดา้นอนืๆ ประกอบกนั จากนันจะนําเสนอต่อทปีระชุมผู้ถอืหุน้เพอืพจิารณาแต่งตงัเป็นกรรมการของ

บรษิทัต่อไป บรษิทัมนีโยบายการแต่งตงักรรมการอสิระอย่างน้อยหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมดและ

ตอ้งมจีาํนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทงันคีณะกรรมการบรษิทัไดกํ้าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระดงันี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั ทงันใีหน้ับรวมการ

ถอืหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนันๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงานลูกจ้างพนักงานทปีรกึษาทไีดเ้งนิเดอืน

ประจําหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบั

เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(3) ไม่เป็นบุคคลทมีคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ

ทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมบุคคลทีจะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ

ผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัยหรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของผูท้มีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทกีระทาํเป็นปกตเิพอื

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกยีวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร 

หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค้าประกนั การให้

สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีสนิ รวมถึงพฤติการณ์อนืทํานองเดยีวกนั ซงึเป็นผลให้บรษิัท 

หรอืคู่สญัญามภีาระหนีทตี้องชาระต่ออกีฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละ 3.00 ของสนิทรพัยท์มีตีวัตน

สุทธขิองบรษิทั หรอืตงัแต่ 20 ลา้นบาทขนึไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํากว่า ทงันี การคํานวณ

ภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทเีกยีวโยงกนัโดยอนุโลม 

แต่ในการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทมีี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัยผู้มีอํานาจควบคุมหรือ

หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซงึมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษา

กฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงนิซึงได้รบัค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั และไม่

เป็นผูถ้อืหุน้ทมีนีัย ผูม้อํีานาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของ ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนันดว้ย เวน้แต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทยีนืคําขออนุญาตต่อ

สาํนักงาน ก.ล.ต. 

(7) ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการทมีีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีีนัยกบักิจการของบรษิทั 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วม

บริหารงานลูกจ้างพนักงานทีปรึกษาทีรบัเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของ

จํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัอนืซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแขง่ขนัทมีนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดําเนินงานของ

บรษิทั 
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ทงันีคณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการอสิระดํารงตําแหน่งต่อเนืองไม่เกนิ 9 ปีนับจากวนัทไีดร้บัการ

แต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอสิระครงัแรก อย่างไรกด็คีณะกรรมการบรษิทัอาจเสนอแต่งตงักรรมการอสิระนันให้

ดํารงตําแหน่งต่อไปหากคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความ

จาํเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล และเพอืประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.1) ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธาน

กรรมการตรวจสอบหนึงคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกนิ 4 

คน ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ  

(1.2) กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึงอย่างน้อยคนหนึงต้องมีความรู้ความเขา้ใจ และ 

มปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิ ซึงสามารถสอบทานความน่าเชอืถือของ 

งบการเงนิได ้ 

(1.3) ใหห้วัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 

(2.1) กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 

(2.2) เป็นผู้ทสีามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัิหน้าท ีและแสดงความเหน็หรือรายงานผล

การดาํเนินงานตามหน้าททีไีดร้บัมอบหมายดว้ยความเป็นอสิระและความเทยีงธรรม 

(2.3) มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนทเีกยีวขอ้ง 

9.2.4 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการกําหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกจิการ โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
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(1.1)  คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และ

มากกว่ากงึหนึงตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ

ควรเป็นกรรมการอสิระ 

(1.2) ให้คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการแต่งตงับุคคลคนหนึงเพอืทําหน้าทเีลขานุการ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  เว้นแต่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะ

มอบหมายเป็นอย่างอนื 

(2) คุณสมบตัขิองกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

(2.1)  มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และ

   กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2.2) มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทจีะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

บริษัท และมีเวลาเพยีงพอทจีะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าทเีพอื

ประโยชน์ของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็ท ี 

(2.3)  มคีวามซอืสตัยส์ุจรติและมจีรยิธรรมสงูในการดาํเนินธุรกจิ 

(2.4)  ไม่ประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอนืทมีสีภาพ

   อย่างเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทาํเพอืประโยชน์ของตน 

   หรอืประโยชน์ของบุคคลอนื 
 

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนกําหนดไว้ในกฎบตัร

ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซงึสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(1.1)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยสาม 

(3) คน โดยต้องมกีรรมการอสิระร่วมเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อย่างน้อยหนึง (1) คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ควรเป็นกรรมการอสิระ โดยตอ้งเป็นผูท้มีคุีณสมบตัเิหมาะสมทสีุด 

(1.2)  ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแต่งตงับุคคลคนหนึง เพอืทาํหน้าที

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เวน้แต่คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมอบหมายเป็นอย่างอนื 

(2) คุณสมบตัขิองกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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(2.1) มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และ

   กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2.2) มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทจีะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

บริษัท และมีเวลาเพยีงพอทจีะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าทเีพอื

ประโยชน์ของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็ท ี 

(2.3) มคีวามซอืสตัยส์ุจรติและมจีรยิธรรมสงูในการดาํเนินธุรกจิ 

(2.4) ไม่ประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอนืทมีสีภาพ

   อย่างเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทาํเพอืประโยชน์ของตน 

   หรอืประโยชน์ของบุคคลอนื 

9.2.6 คณะกรรมการจดัการ 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการจดัการ กําหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการจดัการ 

โดยสรปุสาระสาํคญัไดด้งัน ี

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการจดัการ  

(1.1) คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหาร โดยให้ประธาน

เจา้หน้าทบีรหิารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ ซงึจะเป็นประธานทปีระชุมของ

คณะกรรมการจดัการทุกคราว 

(1.2) ใหค้ณะกรรมการจดัการแต่งตงับุคคลคนหนงึ เพอืทาํหน้าทเีลขานุการคณะกรรมการ

  จดัการ เวน้แต่คณะกรรมการจดัการจะมอบหมายเป็นอย่างอนื 

(2) คุณสมบตัขิองกรรมการจดัการ 

(2.1) มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และ

   กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2.2) มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ทจีะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

บริษัท และมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าทีเพอื

ประโยชน์ของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็ท ี 

(2.3) มคีวามซอืสตัยส์ุจรติและมจีรยิธรรมสงูในการดาํเนินธุรกจิ 

(2.4) ไม่ประกอบกจิการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอนืทมีสีภาพ

อย่างเดยีวกนัหรอืแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทําเพอืประโยชน์ของตนหรอื

ประโยชน์ของบุคคลอนื 
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9.2.7 คณะกรรมการบริหารความเสียง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสยีง กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ

กรรมการบรหิารความเสยีง ซงึสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

(1) คณะกรรมการบรหิารความเสยีงประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการ  และกรรมการผู้จดัการ

ของโรงไฟฟ้า 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่งตังกรรมการบริหารความเสียงคนหนึงเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิารความเสยีง 

(3) ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสยีงเป็นผูแ้ต่งตงัเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

9.3 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอนื (Holding Company) และไม่มกีารประกอบธุรกจิอย่าง

มนีัยสําคญัเป็นของตนเอง บรษิทัจงึมกีลไกในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมที

ประกอบธุรกจิหลกัผ่านนโยบายการกํากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และใหก้รรมการ

ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทไีดร้บัการแต่งตงัโดยบรษิทัลงนามในหนังสอืรบัรองว่าจะปฏบิตัิตามนโยบาย

การกํากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

บรษิทักําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและบรหิารกจิการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทปีระกอบธุรกจิหลกั 

โดยมวีตัถุประสงค์เพอืกําหนดมาตรการและกลไกทงัทางตรงและทางอ้อมเพอืใหบ้รษิทัสามารถกํากบัดแูลและ

บรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถึงการตดิตามดูแลให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีาร

ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีกําหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตาม

นโยบายของบรษิทั รวมถึงกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ 

และกฎหมายทเีกยีวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทเีกยีวขอ้งของคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทงันีเพอืรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั

ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว 

ในกรณีทนีโยบายนีได้กําหนดให้การทํารายการหรอืการดําเนินการใดๆ ซงึมนีัยสําคญัหรอืมีผลต่อ

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรืองทีจะต้องได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) โดยใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าทใีนการจดัให้

มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืการประชุมผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณาอนุมตัเิรอืงดงักล่าวก่อนทบีรษิทั

ย่อยและบรษิทัร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผู้ถือหุ้นของตนเองเพอืพจิารณาอนุมตัิก่อนการทํา

รายการหรอืดําเนินการในเรอืงนัน โดยให้บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงอืนไข ขนัตอนและ

วธิกีารทเีกยีวขอ้งกบัเรอืงทจีะขออนุมตัินันตามทกํีาหนดไวใ้นกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ และกฎหมายทเีกยีวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ 

ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยอนุโลมอย่างครบถ้วน

และถูกตอ้ง 

ในการนี “บริษัทย่อย” และ ”บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ที

ประกอบธุรกจิหลกั และมคุีณสมบตัติามทกํีาหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 28/2551 

เรอืงการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทอีอกใหม่ (ตามทไีด้มีการแก้ไขเพมิเติม) ประกอบกบั

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ท ีกจ.  17/2551 เรอืง การกําหนดบทนิยามใน

ประกาศเกยีวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

9.4 การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดกํ้าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ซงึเป็นนโยบายทกีรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั จะต้องกํากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั รวมถงึให้

พนักงานทุกคนไดลงลายมอืชอืเพอืรบัทราบจรรยาบรรณและให้คํามนัว่าจะใช้เป็นหลกัและแนวทางในการ

ปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดั นอกจากนีบรษิทัไดกํ้าหนดบทลงโทษทางวนิัยสาํหรบัผูท้ฝ่ีาฝืนไวด้ว้ย  

บรษิทัและบรษิทัย่อย มนีโยบายในการป้องกนัและกํากบัดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย จะตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในและจรรณยาบรรณทางธุรกจิ

อย่างเคร่งครดั โดยมรีายละเอยีด ดงัน ี  

(1) บรษิทัจะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี

หรอืการเงนิทเีป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขนึไปหรอืเทยีบเท่า (ตามคํานิยามของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์) เพอืใหม้กีารดาํเนินการจดัทาํและรายงานการถอืครอง

หลักทรพัย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ รวมทงัการรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตามมาตรา 246 

และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

(2) กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีรวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงาน

บญัชหีรอืการเงนิทเีป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขนึไปหรอืเทยีบเท่าของบรษิทั จดัทําและเปิดเผย

รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนทถีอือยู่ในบรษิทั  รวมถงึคู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุ

นิตภิาวะ ตามมาตรา 59 ครงัแรกทไีดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และทุกครงัที

มกีารเปลยีนแปลง โดยสง่ผ่านมายงัเลขานุการบรษิทั เพอืนําสง่สาํนักงาน ก.ล.ต. ทุกครงัตาม

ระยะเวลาทกํีาหนด และกําหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัสรุปรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละ
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การเปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัยต์่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพอืรบัทราบเป็นประจํา

ทุก 6 เดอืน 

(3) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษทัรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงาน

บญัชหีรอืการเงนิทเีป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขนึไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทเีกยีวขอ้งที

ได้รบัทราบขอ้มูลภายในทเีป็นสาระสําคญั ซงึมผีลต่อการเปลยีนแปลงราคาหลกัทรพัย์ซือ 

ขาย เสนอซอื หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอนืซอื ขาย เสนอซอื หรอืเสนอขาย ซงึหุน้

หรือหลกัทรพัย์อนื (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทงัทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงเวลาก่อนทีจะ

เผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกยีวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัจนกว่า

บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บรหิาร 

รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทเีป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขนึ

ไปหรอืเทยีบเท่างดการทํารายการขา้งต้นอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 

วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชวัโมง

ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะแลว้ จงึจะสามารถทาํรายการขา้งตน้ได ้ 

(4) ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ใช้ขอ้มูลภายในของ

บรษิทั และบรษิทัย่อย ทมีหีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของ

บรษิทั ซงึยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซงึตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรอืฐานะเช่นนัน มาใช้

เพอืการซอื ขาย เสนอซอื เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอนืซอื ขาย เสนอซอื หรอืเสนอขาย 

ซึงหุ้นหรือหลักทรพัย์อืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทงัทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ

กระทําดงักล่าวจะทําเพอืประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้นื หรอืนําขอ้เทจ็จรงิเช่นนันออกเปิดเผย

เพอืใหผู้อ้นืกระทาํดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม  

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทลีาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มูลภายในหรอืความลบัทางธุรกจิและขอ้มูล

ความลบัของคู่คา้ทตีนไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทใีหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ทาํใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทั บรษิทัย่อย หรอืคู่คา้กต็าม  

(6) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั และบรษิทัย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูภายใน และจะ

ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท ีหรือนําข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศทีมีสาระสําคญัซึงได้รบัรู้ หรือ

รบัทราบในระหว่างปฏบิตังิาน ซงึยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิ

ชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพอืประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอืน ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไม่คาํนึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 
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(7) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทลีาออกแลว้ มหีน้าทเีกบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายใน  หา้ม

มใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย นําความลบัและ/หรอื ขอ้มูล

ภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยไปใชป้ระโยชน์แก่บรษิทัอนื 

(8) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มหีน้าทปีฏบิตัติามแนวทางการ

ใชข้อ้มูลภายในของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนฯ รวมถงึกฎเกณฑอ์นืที

เกยีวขอ้ง 

 

รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษทั สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  

(รวมคู่สมรสและบุตรทียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) 

ชือ-สกลุ 
จาํนวนหุ้น  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนหุ้น  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

เปลียนแปลง 

เพิมขึน / (ลดลง) 

กรรมการ 

นายฮาราลด์ ลงิค์ 635,399,700 635,399,700 - 

นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ 28,350,000 28,350,000 - 

นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ 6,762,150 6,762,150 - 

นายสุรชยั สายบวั1 212,150 212,150 - 

นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย 121,200 121,200 - 

นางเกตุวล ีนภาศพัท ์ 424,200 424,200 - 

นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล 321,200 321,200 - 

นางอญัชล ีชวนิชย ์ 121,200 121,200 - 

นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข - - - 

ผู้บริหาร (ตามคาํนิยามของประกาศ ก.ล.ต. ที กจ. 17/2551) 

นายสุรศกัด ิโตวนิชย ์ 90,950 90,950 - 

นายโชต ิชูสุวรรณ 90,950 90,950 - 

นายอรุณพนัธ ์ภู่ทอง2 35,000 35,000 - 

นายพรีเดช พฒันจนัทร ์ 90,950 90,950 - 

นายนพเดช กรรณสตู 90,950 90,950 - 

นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั 192,200 192,200 - 

นางสาวพรทพิย ์ตงัพงศบ์ณัฑติ 269,800 269,800 - 

หมายเหตุ  
1 นายสุรชยั สายบวั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ โดยมผีลตงัแต่วนัท ี1 มถิุนายน 2562  
2 นายอรุณพนัธ์ ภู่ทอง ได้รบัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครงัท ี5/2562 เมอืวนัท ี25 

เมษายน 2562 ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการจดัการ ซงึถอืเป็นผูบ้รหิารตามคาํนิยามของประกาศ ก.ล.ต. ขา้งตน้  
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9.5 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี สาํหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 

2560 ซงึได้มกีารทบทวนการนําแนวปฏบิตัไิปปรบัใช้ตามบรบิทของธุรกจิ ทงันียงัมแีนวปฏบิตัิบางประการที

พจิารณาแล้วเหน็ว่า ยงัไม่สอดคล้องกบับรบิทของบรษิทัจึงยงัมิได้มกีารนําแนวปฏบิตัิดงักล่าวไปปรบัใช้ใน

ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการพจิารณาแนวทางทเีหมาะสมเพอืนํามาใช้ในการกํากบัดูแลกิจการใน

ประเดน็ดงักล่าวต่อไป 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 

สําหรับงวดบัญชีสนิสุด วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่          

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (PwC) ซงึเป็นผูส้อบบญัชสีาํหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิ 

(Audit Fee) เป็นเงนิจํานวนรวม 16.65 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จํานวน 4.09 ลา้นบาท 

และค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจํานวน 12.56 ล้านบาท และค่าตอบแทนสําหรบังานบรกิารอนืๆ (Non-Audit 

Fee) จาํนวน 1.93 ลา้นบาท  

ทงันีบุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสํานักงานสอบบญัชทีผีูส้อบบญัชสีงักดัขา้งต้นไม่

เป็นบุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัและบรษิทัย่อยตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพี

บญัชใีนส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทกํีาหนดโดยสภาวชิาชพี

บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังโคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World 

Compassionately) บรษิทัมุ่งมนัในการเป็นผู้ผลติไฟฟ้าและไอนําทมีคีวามเป็นเลศิและมีมาตรฐานระดบัโลก 

เพอืสนับสนุนต่อการพฒันาโครงสร้างพนืฐานและสร้างความมนัคงด้านพลงังาน อนัเป็นปัจจยัสําคญัในการ

ขบัเคลอืนเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทงัในประเทศและระดบัภูมภิาค 

บรษิทัยดึมนัต่อการดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม โดยมกีรอบ

การดาํเนินงานตงัอยู่บนพนืฐานของหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดี ีมกีารกํากบัดแูลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ไม่สนับสนุนต่อการทุจรติและคอร์รปัชนั มจีรรยาบรรณและจรยิธรรมในการ

ดําเนินธุรกจิ รวมถึงมกีารบรหิารความเสยีงทเีป็นระบบและรดักุม ทงันีเพอืให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้อนันําไปสูก่ารสรา้งประโยชน์และคุณค่าแก่บรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีได้

อย่างยงัยนื 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่าและดแูลรกัษาสงิแวดลอ้ม โดยบรษิทัได้

ดําเนินการดา้นกลยุทธ์ทางธุรกจิและแผนงานดําเนินงาน ทงัในดา้นการลงทุนพฒันาโครงการพลงังานทดแทน 

การพฒันาปรบัปรุงเครอืงจกัรเพอืเพิมประสทิธิภาพการผลิตไฟฟ้า การจดัการสงิแวดล้อมและของเสียใน

กระบวนการผลติ ตลอดจนการปลูกฝังจติสาํนึกดา้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้มอย่าง

ต่อเนือง 

บรษิทัสนับสนุนการขบัเคลอืนโครงการและกจิกรรมด้านการพฒันาชุมชนและสงัคม ทงัในด้านการ

พฒันาการศกึษา การพฒันาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ การอนุรกัษ์สงิแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและการ

อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม เพอืขบัเคลอืนสงัคมใหม้โีอกาสและความเท่าเทยีม รวมถงึการยกระดบัคุณภาพชวีติ อนั

นําไปสูส่งัคมแห่งการแบ่งปันความสุขร่วมกนัอย่างยงัยนืในอนาคต 

ทงันีบริษัทได้มีการจดัทํารายงานความยงัยืน (Sustainability Report ; SD Report) ประจําปี 2562 

แยกเล่มจากรายงานประจําปี เพือเปิดเผยนโยบายและการดําเนินงานด้านความยงัยืนทีแสดงถึงความ

รบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดล้อม บรษิทัได้มกีารประเมนิประเดน็ทมีสีาระสําคญัต่อความยงัยนื 

และได้จัดทํารายงานความยงัยืนให้สอดคล้องตามแนวทางหลักการมาตรฐานสากล (Global Reporting 

Initiative : GRI) ตลอดจนไดม้กีารนําเป้าหมายการพฒันาทยีงัยนืขององคก์ารสหประชาชาตมิาเชอืมโยงกบัการ

ดาํเนินงานดา้นความยงัยนืของบรษิทัดว้ย 

บรษิทัไดจ้ดัส่งรายงานความยงัยนื ประจําปี 2562 ไปพรอ้มกบัรายงานประจําปีใหก้บัผูถ้อืหุน้ และได้

เปิดเผยรายงานความยงัยนืผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.bgrimmpower.com 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) ให้ความสําคญัต่อ

การควบคุมภายในและการบรหิารความเสยีงของกลุ่มกจิการทดีอีย่างต่อเนือง รวมถงึกําหนดใหม้คีณะกรรมการ

บรหิารความเสยีงทําหน้าทบีรหิารความเสยีงในภาพรวมของกลุ่มกจิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย

อ้ า ง อิ ง จ า ก  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

Framework นอกจากนีเพอืให้พนักงานตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสยีง และเป็นการใหค้วามมนัใจต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีว่า กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัวางระบบการควบคุมภายในที

ครอบคลุมทุกกจิกรรมอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัไดพ้จิารณา

ประกอบหลกัการควบคุมภายใน 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี 

11.1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

บริษัทมีการกําหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ วตัถุประสงค์ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน 

ภายใต้การดําเนินธุรกจิด้วยความโอบอ้อมอาร ีบรษิทัมสีภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทดี ีเหมาะสม 

และเพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิ อกีทงัมกีารดําเนินธุรกจิภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ

ธุรกจิ สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดูแลกจิการทดีทีเีป็นลายลกัษณ์อกัษร ซงึกําหนดบทบาท หน้าท ีและ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมอย่างสมําเสมอ 

เพอืให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และรองรบัการเติบโตของธุรกจิ นอกจากนี มกีารทบทวนและ

แก้ไขเพมิเติมนโยบายการกํากบัดูแลกิจการทดีแีละกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการทดี ีเพอืให้

สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีขีองสํานักงานกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัมกีาร

กําหนดนโยบายการทํางาน คู่มอืพนักงาน การจดัโครงสรา้งองค์กรและคณะทํางานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วย

ใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเน้นยาํใหพ้นักงานเขา้ใจประเดน็เรอืงความเสยีงของ

การทุจรติ (Fraud Risk) และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยจดัใหม้มีาตรการในการ

แจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรยีนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมทอีาจส่อถึงการทุจริตหรอื

ประพฤตมิชิอบของบุคคลในกลุ่มกจิการทงัจากพนักงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และรายงานทางการเงนิทไีม่

ถูกตอ้งหรอืระบบการควบคุมภายในทบีกพร่องเพอืใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีช่วยสอดสอ่งดแูล  

บริษัทมีการทบทวนนโยบายทสีําคญัและกระบวนการปฏิบตัิงานทีเกียวข้อง เพอืให้สอดคล้องกับ

นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทบีรษิทักําหนดขนึ และสอืสารใหบุ้คลากรทุกระดบัของบรษิทั ยดึถอื

และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ทงันี ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC - Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

ตงัแต่ปีพ.ศ.2561 นอกจากนี บรษิทัได้รบัรางวลัจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวลัการเปิดเผยขอ้มูลความ

ยงัยนื ประจําปี 2562 (Sustainability Disclosure Award 2019) รางวลัระดบัสูงสุดของบรษิทัทมีคีวามโดดเด่น

ดา้นการดําเนินงานทมีคีวามรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล หรอื ESG (Platinum Award-
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Excellence in Environmental Social and Governance) และรางวัลยอดเยียมด้านความรับผิดชอบต่อ

สงิแวดลอ้ม (Best Initiative Environmental Responsibility) ซงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการส่งเสรมิและยกระดบัการ

พฒันาความยงัยนืขององคก์รเกยีวกบัผลการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมมาภบิาล 

และขบัเคลอืนเป้าหมายขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทยีงัยนืในระดบัสากล 

11.2 การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 

บริษัทให้ความสําคญัในการบริหารจัดการความเสยีง จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสยีง      

(Risk Management Committee: RMC) ทําหน้าทกํีาหนดและทบทวนนโยบายการบริหารจดัการความเสยีง       

การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมความเสยีงจากการดําเนินงาน รวมถึงการกํากบัดูแลการบริหาร

จดัการความเสยีงใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนือง โดยคณะกรรมการบรหิารความ

เสยีงรายงานผลการกํากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสยีงต่อคณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบรษิทั

ตามลําดับ บริษัทมีการบริหารจัดการความเสียงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management 

Framework (COSO ERM)  โดยให้มีการประเมินความเสยีงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ซึงได้นํา

ปัจจยัภายนอกและภายในต่างๆ รวมถึงการประเมนิประเดน็ดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG 

Risk) มาใช้ในการประเมนิความเสยีงทอีาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

บรษิทัไดม้กีารประเมนิและบรหิารจดัการความเสยีงครอบคลุมทงัในระดบัองค์กร (Corporate Risk) ระดบักลุ่ม

ธุรกจิ (Business Unit Risk) และระดบัปฏบิตังิาน (Functional Risk) ทคีรอบคลุมการดาํเนินงานในกระบวนการ

ต่างๆ ซงึอาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ ความเสยีงดา้นทุจรติคอร์รปัชนัโดยเฉพาะกบักจิกรรมทมีีความ

เกยีวขอ้งกบัหน่วยงานภาครฐั รวมถงึปัจจยัต่างๆ ตามการเปลยีนแปลงของธุรกจิ การปฏบิตัติามกฎหมายและ

ระเบยีบขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง และยงัมกีารกําหนดดชันีชวีดัความเสยีง (Key Risk Indicators: KRIs) เพอืช่วยใน

การตดิตาม รายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและองค์กรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทกํีาหนดไว ้และจดัทาํ

แผนบรหิารจดัการความเสยีงรองรบั (Mitigation Plan) ทเีหมาะสมอย่างเพยีงพอ เพอืลดความเสยีงทอีาจส่งผล

กระทบต่อการดําเนินธุรกจิ พรอ้มทงักําหนดใหม้แีนวทางการจดัการความเสยีงเพอืควบคุมความเสยีงใหอ้ยู่ใน

ระดบัทยีอมรบัได ้มกีระบวนการทบทวนและติดตามการดําเนินงานอย่างสมําเสมอ นอกจากนัน บรษิทัไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการบรหิารจดัการความต่อเนืองทางธุรกจิ  (Business Continuity Management: BCM) โดยได้

จดัใหม้รีะบบเตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการกบัภาวะวกิฤต ิและความเสยีงจากภยัคุกคามต่างๆ ทอีาจ

เกดิขนึ และให้มกีารติดตามทบทวนแผนงานอย่างสมําเสมอ เพอืให้บรษิทัสามารถบรหิารความต่อเนืองทาง

ธุรกจิไดอ้ย่างสมบูรณ์และมปีระสทิธภิาพ 

11.3 การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิทัมกีารควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยมกีารวางแผนและการควบคุม อาท ิการใชด้ชันี

วดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) การแบ่งแยกหน้าท ีความรบัผดิชอบ  ขอบเขตอํานาจการอนุมตัซิงึรวมถึง วงเงนิ

อํานาจอนุมตัิในแต่ละระดบั (LOA – Line of Authority)  อย่างเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ และสอืสารให้
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พนักงานของบรษิัทรบัทราบอย่างทวัถึง กําหนดแนวทางปฏิบตัิทเีกยีวข้องกบัการทํารายการทมีหีรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของบรษิัทเป็น

สําคญั มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม โดยแต่งตงัผู้บริหารเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม เพอืมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย รบัทราบขอ้มูลและติดตามผลการ

ดําเนินงาน มีการดูแลป้องกนัทรพัย์สนิของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางทไีม่เหมาะสม และมีการ

ถ่วงดุลการตรวจสอบอํานาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการทีได้รบัแต่งตังโดยเฉพาะ เช่น หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบรหิารความเสยีง เป็นตน้ จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการประเมนิ

ความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอย่างสมาํเสมอ เพอืป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั อกีทงัฝ่ายเลขานุการ

บรษิทัทาํหน้าทดีแูลใหก้ารปฏบิตังิานของกลุ่มกจิการและคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และข้อกฎหมายทีเกียวข้อง 

นอกจากนีบรษิทัมกีระบวนการตดิตามดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย กําหนดนโยบายดา้นการกํากบัดแูล

กจิการทดี ีรวมถึงนโยบายด้านความมนัคง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สงิแวดล้อม และพลงังานของกลุ่ม

กจิการ 

11.4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information and Communication) 

บริษัทได้ดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสือสาร ให้มีความมันคงปลอดภัย 

ครอบคลุมด้าน People, Technology, Process ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความมนัคงปลอดภัย

สารสนเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2562 บรษิทัไดท้ําการฝึกซ้อมการรบัมอื Cyber Crime ทงั

ในส่วนกลางและและการฝึกซ้อมร่วมกบัโรงไฟฟ้า และ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ไดร้บัการต่อ

อายุการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในด้านระบบการจดัการความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ 

รวมถึงได้รบัการรบัรองการขยายขอบเขตระบบการจดัการฯ ไปยงับริษัทในเครือ และ โรงไฟฟ้า Combine 

Cycle พรอ้มทงัมกีารเพมิความสามารถของบุคลากรโดยการเรยีนรู ้Security Awareness ผ่านระบบ Learning 

Management System (LMS) นอกจากนีบริษัทได้เพมิขีดความสามารถในการเฝ้าระวงัภยัคุกคาม โดยได้

ดําเนินการจัดตัง Internal Security Operation Center ทีทํางานร่วมกับ Security Operation Center จาก

ต่างประเทศ รวมถงึการเพมิขดีความสามารถในการเฝ้าระวงัประสทิธภิาพและความพรอ้มใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยการจดัตงั Internal Network Operation Center ททีํางานร่วมกบั Network Operation Center 

ภายนอก และได้มกีารดําเนินการบรหิารจดัการระบบงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มกีารปรบัปรุง

พฒันาอย่างต่อเนือง โดยเรมิดําเนินการศกึษา เพอืสรา้งแผนงานระยะยาวทเีกยีวขอ้งกบัการเปลยีนแปลงทาง

เทคโนโลย ีซงึไดกํ้าหนดไวเ้ป็นหนึงในความเสยีงทอีาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ 

 นอกจากนีบรษิทัมชี่องทางการสอืสารภายในทมีปีระสทิธภิาพ อาท ิมกีารจดัประชุมรายงาน

ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าประจําวนั การประชุมกบัผู้บรหิารทุกหน่วยงานทเีกยีวขอ้งทุกสปัดาห์ เพอื

สรุปผลการดาํเนินงาน ตดิตามผลการดาํเนินงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ (ถา้ม)ี เพอืใหผู้บ้รหิารทุกระดับและทุก
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ฝ่ายมีข้อมูลทเีพยีงพอต่อการปฏบิตัิงานและการตดัสนิใจ มีการใช้ระบบ  Intranet ในการสอืสารภายในกลุ่ม

กจิการ ผ่านระบบเครอืข่ายทมีคีวามมนัคงและปลอดภยั ซงึทําให้พนักงานทุกคนได้รบัข้อมูลทเีกยีวข้องกบั

นโยบาย ระเบยีบ / คาํสงั และประกาศต่างๆ ของบรษิทัผ่านทาง Intranet อย่างสมาํเสมอ รวมถงึมชี่องทางการ

สอืสารเพอืเผยแพร่ขอ้มลูกบับุคคลภายนอกหลายช่องทาง มเีวบ็ไซต ์www.bgrimmpower.com เพอืใหผู้ถ้อืหุน้

และนักลงทุน สามารถรบัทราบขอ้มูลของกลุ่มกจิการไดต้ลอดเวลา ซงึมกีารควบคุมความปลอดภยัและความ

ถูกต้องโดยระบบทน่ีาเชือถือ Web Deface ตลอดเวลา อกีทงั จดัให้มชี่องทางการสอืสารให้บุคลากรสามารถ

แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนเกยีวกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

11.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิทัมกีารตดิตามผลการดาํเนินงานและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน การเปรยีบเทยีบผลการ

ดําเนินงานกบัแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทกํีาหนดอย่างสมําเสมอ รวมทงัวเิคราะห์หาสาเหตุกรณีทผีล

การดําเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรฐานทีกําหนดไว้ และมีการรายงานผลต่อผู้บริ หาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมาํเสมอ 

นอกจากนีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัมกีารวางแผนการตรวจสอบประจําปี โดยพจิารณา

จากความเสยีงทสีําคญั การเพมิขนึของจํานวนโครงการ กระบวนการหรอืระบบงาน คําร้องขอจากผู้บรหิาร 

และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้าม)ี เพอืสอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายในแต่ละกจิกรรม พร้อมทงัให้ขอ้เสนอแนะเพอืเพมิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน 

โดยสอืสารให้ผู้บรหิารรบัทราบ เพอืนําไปดําเนินการแก้ไขปรบัปรุง ทงันี หน่วยงานตรวจสอบภายใน มกีาร

รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบการควบคุมภายในทีวางไว้ต่อคณะกรรมการจดัการและ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัอย่างสมาํเสมอตลอดปี 2562 

ผู้สอบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั ซงึเป็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้มูลทางการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 2562 โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นบญัช ี

เพอืกําหนดแนวทาง ระยะเวลา ขอบเขตและวธิกีารตรวจสอบ ซงึผูส้อบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องเกยีวกบัระบบ

การควบคุมภายในทมีสีาระสาํคญั 

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุม

ภายในของกลุ่มกจิการว่ามกีารควบคุมภายในทดี ีเพยีงพอ เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกจิ  และสอดคล้องกบั

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน ก.ล.ต. ซงึสามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ของบรษิทั 
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หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 

ในทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครังที 1/2559 เมือวันที 8 มิถุนายน  2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัแิต่งตงัใหน้ายสุชล วฒันสุขชยั เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน พรอ้มทงัให้ 

EY สนับสนุนในการตรวจสอบภายในดงักล่าว (Co-source) คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาประสบการณ์

ทํางานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ  EY คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่าหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน  และ EY มคีวามรู้และประสบการณ์ที

เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัิหน้าทดีงักล่าว ทงันี การแต่งตงั โยกย้าย และเลกิจ้างหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบรษิทั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทกํีาหนดไวใ้นขอบเขต อํานาจ และหน้าที

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึงได้รบัการอนุมตัิโดยมติทปีระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครงัท ี4/2559 เมอืวนัท ี8 มถิุนายน 2559 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 บุคคลทีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั ฮาม่อน บ.ีกรมิ จาํกดั  

(“ฮาม่อน บ.ีกรมิ”) 

x มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์

กรรมการบรษิทั เป็นกรรมการในฮาม่อน  

บ.ีกรมิ 

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

x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

จาํหน่าย อะไหล่ 

อุปกรณ์ สาํหรบั

เครอืงจกัร ของ

โรงไฟฟ้า 

บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์ 

บลิดงิ จาํกดั  

(“บ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดงิ”) 

x มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    

น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ     

นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั 

เป็นกรรมการในบ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดงิ 

x มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี      

โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์กรรมการบรษิทั เป็น

ผูบ้รหิารในบ.ีกรมิ เกฮารด์ บลิดงิ 

x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใหเ้ช่าสาํนักงาน 

ใหบ้รกิารสาํนักงาน 

บรษิทั บ.ีกรมิ เทรดดงิ คอรเ์ปอ

เรชนั จาํกดั (“บ.ีกรมิ เทรดดงิ”) 

x มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์

และ นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ กรรมการ

บรษิทั เป็นกรรมการในบ.ีกรมิ เทรดดงิ 

x มกีรรมการเป็นผูบ้รหิาร คอื น.ส. คาโรลนี      

โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์กรรมการบรษิทั เป็น

ผูบ้รหิารในบ.ีกรมิ เทรดดงิ 

x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

จาํหน่าย อะไหล่ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ปัมนํา 

และปัมดบัเพลงิ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า ลงิค ์บลิดงิ 

จาํกดั (“บ.ีกรมิ อลัมา่ บลิดงิ”) 

x มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    

น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ              

นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั 

เป็นกรรมการในบ.ีกรมิ อลัม่า บลิดงิ 
x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

ใหเ้ช่าทจีอดรถ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า ลงิค ์บลิดงิ 

เซอรว์สิเซส จาํกดั  

(“บ.ีกรมิ อลัม่า บลิดงิ เซอรว์สิ

เซส”) 

x มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    

น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ              

นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั 

เป็นกรรมการในบ.ีกรมิ อลัม่า บลิดงิ 

เซอรว์สิเซส 

ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 

และใหบ้รกิารเช่าทดีนิ 

.
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บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

การประกอบธรุกิจ 

x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชนัแนล 

จาํกดั (“บ.ีกรมิ อนิเตอร”์) 

x มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์

และนางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการ

บรษิทั เป็นกรรมการในบ.ีกรมิ อนิเตอร์ 

x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

บรษิทั เคเอสบ ีพมัส ์จาํกดั  

(“เคเอสบ ีพมัส”์) 

x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์     นําเขา้และจาํหน่าย

เครอืงสบูนํา วาลว์ 

อุปกรณ์และอะไหล่ 

บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชนัแนล 

เซอรว์สิ จาํกดั  

(“บ.ีกรมิ อนิเตอร ์เซอรว์สิ”) 

x มกีรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์    

น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์และ     

นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ กรรมการบรษิทั 

เป็นกรรมการในบ.ีกรมิ อนิเตอร์ เซอรว์สิ 

x มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์     

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

บรกิารใหค้าํปรกึษา 

บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

(“แคเรยีร ์(ประเทศไทย)”) 

x กรรมการร่วมกนั คอื นายฮาราลด ์ลงิค ์และ 

น.ส. คาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนิ ลงิค ์

กรรมการบรษิทั เป็นกรรมการในแคเรยีร ์

(ประเทศไทย) 

ขายสง่

เครอืงปรบัอากาศและ

บรกิารซ่อม

เครอืงปรบัอากาศ-ใน

ประเทศ สง่ออก และคา้

สง่ 

นายฮาราลด ์ลงิค ์ x กรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
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12.2 ประเภทและลกัษณะรายการระหว่างกนัทีบริษทั และบริษทัย่อยเข้าทาํกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีก “กลุ่มบรษิทั”) มกีารทํารายการระหว่างกนักบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 

2562 ตามลําดบั โดยจาํแนกตามประเภทและลกัษณะรายการไดด้งัต่อไปนี 

12.2.1 รายการทีจะยงัคงมีต่อเนืองต่อไปในอนาคต 

(1) การรบับรกิารบํารุงรกัษา ซ่อมแซม จดัหาและซอืเครอืงจกัร 

บุคคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
รอบบญัชี  

สินสุดวนัที  

31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี  

สินสุดวนัที  

31 ธ.ค. 2561 

รอบบญัชี 

สินสุดวนัที  

31 ธ.ค. 2562 

(1.1) เคเอสบ ีพมัส ์

- ค่าใชจ้่าย 

- วสัดุคงคลงั 

- เจา้หนีการคา้ 

 

418,281  

81,100  

76,730  

 

1,291,378 

4,025,923 

371,566 

 

136,492 

3,241,500 

447,342 

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบรษิทัมกีารซอือุปกรณ์และ

อะไหล่สาํรอง เช่น ปัมซบัเมอรส์ (Submersible pump) 

ปัมนําสาํรอง (Condensate Extraction Pump)  เพอืใช้

ในการดําเนินงานโรงไฟฟ้า และมีการรับบริการ

ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครือง  Feed Boiler Pump  

บรษิทัจงึไดด้าํเนินการซอือะไหล่และรบับรกิารดงักล่าว

จากเคเอสบี พมัส์ ทงันีราคาซือขายและเงอืนไขการ

ชําระราคาททีําระหว่างกันเป็นไปตามเงอืนไขการค้า

ปกตขิองธุรกจิจาํหน่ายอะไหล่และวสัดุ ดงันัน รายการ

ดงักล่าวจงึมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ

สมเหตุสมผล เนืองจากรายการดงักล่าวเป็น

รายการซืออะไหล่เพือซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า 

แ ล ะ เ พื อ รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ แ ล ะ เ พิ ม

ประสทิธภิาพการทํางานของโรงไฟฟ้า โดย

อตัราและการชําระราคา เป็นไปตามเงอืนไข

การคา้ปกตขิองธุรกจิโดยทวัไป และสามารถ

เทียบเคียงได้กับทีเคเอสบี พัมส์  คิดกับ

บุคคลภายนอก 
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(2) การซอื การเช่าและการรบับรกิารทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์ 

บุคคลทีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบบญัชี 

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี 

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2561 

รอบบญัชี  

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2562 

ค่าใช้จ่าย 
เจ้าหนี 

การค้า 
เงินมดัจาํ ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี 

การค้า 
เงินมดัจาํ ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี 

การค้า 
เงินมดัจาํ 

(2.1) บ.ีกรมิ   

เกฮารด์ 

บลิดงิ 

32,461,284 

 

538,637 

 

6,969,714 39,329,263 682,760 8,109,006 40,057,217 805,141 9,023,696 กลุ่มบริษัททําสัญญาเช่า

พืนทีและบริการ จากบี.

กรมิ เกฮารด์ บลิดงิ เพอืใช้

เป็นสํานักงานของบริษัท 

ทีจอดรถ และ โกดังเก็บ

อะไหล่และอุปกรณ์ โดย

ราคาและเงอืนไขการชําระ

ราคาทีคิดระหว่ างกัน

เป็นไปตามเงอืนไขทางการ

ค้ า ป ก ติ ข อ ง ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์เพือเช่า

ดงันัน รายการดงักล่าวจงึ

มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า การเช่าพนืที

เพือใช้เป็นสํานักงานของ 

กลุ่มบริษัท มีความจําเป็น

สมเหตุสมผล โดยอตัราค่า

เช่า เป็นอัตราราคาตลาด 

เทียบเคียงได้กับอัตราค่า

เช่าพนืทที ีบี.กริม เกฮาร์ด 

บิ ล ดิ ง  ใ ห้ เ ช่ า กั บ

บุคคลภายนอก และเงอืนไข

การชํ า ร ะราคา เ ป็ นไป

ตามปกติธุรกิจเช่าอาคาร

โดยทวัไป  



 

ส่วนท ี2 - 12 หน้า 5 

 
 

 

บุคคลทีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รอบบญัชี 

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี 

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2561 

รอบบญัชี  

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2562 

ค่าใช้จ่าย 
เจ้าหนี 

การค้า 
เงินมดัจาํ ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี 

การค้า 
เงินมดัจาํ ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี 

การค้า 
เงินมดัจาํ 

(2.2) บ.ีกรมิ 

อนิเตอร ์

เซอรว์สิ 

-ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม-ี 

 

1,421,550 2,362,178 14,642 1,426,410 3,170,815 18,267 743,310 กลุ่มบริษัททําสัญญาเช่า

พนืทจีากบ.ีกรมิ อนิเตอร์ 

เซอร์วสิ เพอืใช้เป็นพนืที

สาํนักงานของบรษิทั โดย

ราคาและเงือนไขการ

ชําระราคาทีคิดระหว่าง

กันเป็นไปตามเงือนไข

ทางการค้าปกติของธุรกจิ

อสังหาริมทรัพย์เพือเช่า

ดงันัน รายการดงักล่าวจงึมี

ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่า การเช่าพนืทเีพอื

ใช้เป็นพืนทีสํานักงานของ

บรษิทัดงักล่าว มคีวามจําเป็น

และสมเหตุสมผล เนืองจาก

พืนทีดังกล่าวอยู่ในบริเวณ

ใกล้กบัททีําการสํานักงานของ

บริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็น

อตัราราคาตลาด เทยีบเคยีงได้

กบัอตัราค่าเช่าพนืทที ีบ.ีกรมิ 

อินเตอร์ เซอร์วิสให้เช่ากับ

บุคคลภายนอกและเงอืนไขการ

ชําระราคาเป็นไปตามปกติ

ธุรกจิเช่าพนืทโีดยทวัไป 



 

ส่วนท ี2 - 12 หน้า 6 

 
 

 

(3) การซอืเครอืงปรบัอากาศ 

บุคคลทีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบบญัชี 

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี 

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2561 

รอบบญัชี  

สินสุดวนัที 31 ธ.ค. 2562 

สินทรพัย ์ ค่าใช้จ่าย 
เจ้าหนี

การค้า 
สินทรพัย ์ ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี

การค้า 
สินทรพัย ์ ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี

การค้า 

(3.1) บ.ีกรมิ 

เทรดดงิ 

 

376,608 -ไม่ม-ี 69,229 680,421 -ไม่ม-ี 29,239 749,424 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บ.ีกรมิ เทรดดงิเป็นผูจ้ดัจําหน่าย

เครืองปรับอากาศ ภายใต้ตรา

สนิคา้ แคเรยีร ์ซงึในปี 2562 กลุ่ม

บรษิทั มกีารซอืเครอืงปรบัอากาศ 

เพอืรองรบัการขยายพนืทอีาคาร

สาํนักงาน การปรบัปรุงระบบปรบั

อากาศ จึงดําเนินการซือสินค้า

ดงักล่าวกบับี.กรมิ เทรดดงิ โดย

ราคาและเงอืนไขการจ่ายชําระที

คิดระหว่างกันเป็นไปตามธุรกิจ

ปกต ิและคดิกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  ร า ย ก า ร

ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม

สมเหตุสมผล เนืองจากกลุ่ม

บริษัท มีความต้องการซือ

เครอืงปรบัอากาศ และราคา

ขายและเงือนไขการจ่าย

ชําระทคีดิระหว่างกนัเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ เทียบเคียง

ได้กับราคาที บี.กริม เทรด

ดิง คิดกับบุคคลภายนอก

โดยทวัไป 
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12.2.2 รายการทีคาดว่าจะไม่มีต่อไปในอนาคต 

(1) เงนิกูย้มืกรรมการบรษิทั 

บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง 

ขนาดของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชี สินสุด

วนัที 31 ธ.ค. 2560 

รอบบญัชี สินสุด

วนัที 31 ธ.ค. 2561 

รอบบญัชี สินสุด

วนัที 31 ธ.ค. 2562 

(1.1) นายฮาราลด ์ลงิค ์

- เงนิใหกู้ย้มืตน้ปี 

  เพมิ (ลด) ระหว่างปี 

  เงนิใหกู้ย้มืปลายปี 

- ตน้ทุนทางการเงนิ 

- ดอกเบยีคา้งจ่าย 

 

1,360,000,000 

(1,360,000,000) 

-ไม่ม-ี 

41,952,055 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี บรษิัทได้ทําสญัญากู้ยมืเงนิระยะสนัจาก

นายฮาราลด์ ลิงค์ ซึงเป็นกรรมการและ   

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัท ในสกุลเงนิบาท

เป็นจํานวน 1,360 ล้านบาท เงินกู้ยืม

ดงักล่าวมอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ MLR ลบ

อตัราคงทตี่อปี ซงึเป็นอตัราดอกเบยีทอียู่

ในช่วงของต้นทุนทางการเงนิของบรษิทั 

และกลุ่มบริษัท เพือเสริมสภาพคล่อง

ให้แก่บริษัท บริษัทมีกําหนดชําระคืน

ดอกเบยีและเงนิตน้เมอืทวงถาม   

 

ทงันี บรษิทัไม่มนีโยบายทจีะกู้ยมืเงนิกบั

บุคคลทีอาจมีความขดัแย้งอีกต่อไปใน

อนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็

ว่า รายการดังกล่าวมีความจําเป็น

และมคีวามสมเหตุสมผล เนืองจาก

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

จากกรรมการบรษิทัดงักล่าว เป็นไป

เพอืเสรมิสภาพคล่องใหบ้รษิทั โดยมี

อตัราดอกเบยีทอียู่ในช่วงของตน้ทุน

ทางการเงินของบริษัท และกลุ่ม

บรษิทั 
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12.3 มาตรการและขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั  

ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี4/2559 เมอืวนัท ี8 มถิุนายน 2559 ไดม้กีารกําหนดมาตรการและขนัตอน

การอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัของบรษิทั และบรษิทัย่อยกบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วน

ไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับรษิทันัน บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสงัของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทงัน ีผูท้มีี

ส่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าวได้ เพอืใหม้นัใจว่าการเขา้ทํารายการ

ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั  หรือผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แต่เป็นการทาํรายการที

บรษิทัไดค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย ทงัน ีบรษิทั จะปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกยีวกบัการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทไีด้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิทั และแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ในกรณีทกีฎหมายกําหนดใหร้ายการระหว่างกนันันต้องไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืที

ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพอืพจิารณาและใหค้วามเหน็เกยีวกบัความ

จําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนันๆ เพอืให้มนัใจว่าการเขา้ทํารายการตามทเีสนอนัน

เป็นไปเพอืประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ทงัน ีในการเขา้ทาํรายการทเีป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทมีเีงอืนไขการคา้โดยทวัไป 

และรายการทเีป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทไีม่เป็นเงอืนไขการคา้โดยทวัไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดังน ี

การทาํรายการทเีป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทมีเีงอืนไขการคา้โดยทวัไป 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัทีเป็น

ขอ้ตกลงทางการคา้ทมีเีงอืนไขการคา้โดยทวัไประหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทมีี

ความเกยีวขอ้งได ้หากรายการดงักล่าวนันมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทวีญิญชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญา

ทวัไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทปีราศจากอิทธพิลในการทตีนมสีถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

ทงัน ีบรษิทัจะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวเพอืรายงานในการประชุมคณะกรรมการในครงัต่อไป 

การทาํรายการทเีป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทไีม่เป็นเงอืนไขการคา้โดยทวัไป 

การทํารายการทเีป็นขอ้ตกลงทางการค้าทไีม่เป็นเงอืนไขการค้าโดยทวัไปจะต้องไดร้บัการพจิารณาและให้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกยีวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความ

เหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนันๆ โดยพจิารณาเงอืนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกจิปกติใน

อุตสาหกรรม และ/หรอื มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาของบุคคลภายนอก และ / หรอื ราคาตลาด และ / หรอื มรีาคาหรอื

เงอืนไขของการทํารายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกนักบับุคคลภายนอก และ / หรอื สามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าการทํา

รายการดงักล่าวนันมกีารกําหนดราคาหรอืเงอืนไขทสีมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรมก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

หรอืทปีระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพอืพจิารณาอนุมตัติ่อไป  
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ทงันี ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัขอ้บงัคบั ประกาศ และคําสงัของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการ

ทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

ในกรณีทคีณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทอีาจจะเกดิขนึ บรษิทั

จะแต่งตงัผู้เชยีวชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิทั เป็นผู้ให้ความเหน็เกยีวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพอืให้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ เพอืให้

มนัใจว่าการเขา้ทํารายการดงักล่าวมคีวามจําเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบรษิทัเป็น

สําคญั ทงันี บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

อนึง ภายหลงัจากการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 

ขนัตอนของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ในเรอืงทเีกยีวกบัการทํารายการระหว่างกนั รายการทเีกยีวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

ทรพัยส์นิภายใตก้ฎเกณฑท์เีกยีวขอ้งของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดั 

12.4 นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัทอีาจเกดิขนึในอนาคตนัน บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสงั หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกยีวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกยีวโยงกนัของบรษิัท หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชีทกํีาหนดโดยสภา

วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ 

ทงันี การเขา้ทํารายการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผูถ้ือ

หุน้ของบรษิทั แต่ตอ้งเป็นการทาํรายการทบีรษิทัไดค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทุกราย  

12.5 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัคาดว่าในอนาคต รายการรบับรกิารบํารุงรกัษาและซ่อมแซมเครอืงจกัร ซอือะไหล่ วสัดุเครอืงจกัร และ

อุปกรณ์ทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าและการประกนัภยัโรงไฟฟ้าจะยงัคงมีอยู่ เพอืซ่อมบํารุง รกัษา

เสถยีรภาพ เพมิประสทิธภิาพการทํางานของโรงไฟฟ้า และบรหิารความเสยีงภยัทีเกดิขนึกบัโรงไฟฟ้า โดยบรษิทัจะ

ดาํเนินการตามขนัตอนการดาํเนินการจดัซอืจดัจา้งซงึถูกรบัรองโดยคณะกรรมการบรษิทั เมอืวนัท ี8 มถิุนายน 2559 

บรษิทัคาดว่าในอนาคต รายการคา้ทวัไป เช่น การซอืสนิคา้ การรบับรกิารจ่ายเงนิเดอืนพนักงานแก่บรษิทัใน

เครอื การใหบ้รกิารเช่าหอ้งประชุม การเช่าพนืทสีาํนักงาน การรบับรกิารอาหารและเครอืงดมื การทาํประกนัชวีติ เป็น

ตน้ จะยงัคงเกดิขนึเช่นกนั  บรษิทัจะดาํเนินการใหร้าคาและเงอืนไขชาํระราคาเป็นไปตามเงอืนไขการคา้ปกต ิ 
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นอกจากน ีกลุ่มบรษิทัอาจจะมกีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มในอนาคตเพอืใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกจิของ

กลุ่มบรษิทั โดยการลงทุนหรอืลดสดัส่วนเงนิลงทุนจะดําเนินการใหร้าคาและเงอืนไขการชําระราคามคีวามเหมาะสม 

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง อย่างไรกต็าม รายการการใหบ้รกิารทางดา้นกฎหมาย การรบับรกิาร

บรหิารจดัการ และการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัในเครอืจะไม่เกดิขนึต่อไปในอนาคต
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13. ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

ความเหน็ 

ผู้สอบบญัชเีหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่ม

กจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ 

กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทคีวรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินทีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

x งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

x งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั 

x งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ

กจิการสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั 

x งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั และ 

x หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซงึรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชทีสีาํคญั 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชไีดก้ล่าวไวใ้น

ส่วนของความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน

รายงานของผู้สอบบญัช ีผู้สอบบญัชีมคีวามเป็นอสิระ จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอนื ๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี ผูส้อบบญัชเีชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีผีูส้อบบญัชไีดร้บั

เพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรอืงสําคญัในการตรวจสอบคอืเรอืงต่าง ๆ ทมีนีัยสําคญัทสีุดตามดุลยพนิิจเยยีงผู้ประกอบวชิาชพีของผู้สอบ

บญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ผู้สอบบญัชีได้นําเรอืง

เหล่านีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการ

แสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีทงัน ีผูส้อบบญัชไีม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรอืงเหล่านี 



 

ส่วนท ี3 - 13 หน้า 2 

 
 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การซือบริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จาํกดั 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 ประมาณการทาง

บญัชทีสีําคญัและขอ้สมมติฐาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิขอ้ 36 การรวมธุรกจิ  

 

เมอืวนัท ี13 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซือส่วนได้เสีย 

ในบรษิทั โกลว์ เอสพพี ี1 จํากดั (“GSPP1”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 

100 ในราคา 3,300 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวถูกพจิารณา

เป็นการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท ี3 เรอืงการรวมธุรกจิ 

 

ผู้บรหิารจดัให้มผีู้ประเมนิราคาอิสระเพอืทําการปันส่วนราคา

ซอืในการรวมธุรกจิ (purchase price allocation) และประเมนิ

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิไีดม้า 

 

ผู้สอบบญัชใีห้ความสําคญักบัรายการนีเนืองจากลกัษณะของ

รายการมคีวามซบัซ้อน และมูลค่าของสทิธิในสญัญาซือขาย

ไฟฟ้ารวมทงัค่าความนิยมทรีบัรู้จากการประเมนิมูลค่ามจีํานวน

ทเีป็นสาระสําคญั การประเมนิดงักล่าวอาศยัดุลยพนิิจทีสําคญั

ของผู้บริหารในการกําหนดข้อมูลและข้อสมมติฐานในวิธี 

การประเมนิ รวมถงึอตัราคดิลดทใีช ้

ผู้สอบบัญชีประเมินความเหมาะสมในการพิจารณาของ

ผูบ้รหิารว่ารายการซอืดงักล่าวเป็นรายการรวมธุรกิจภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี3 

 

ผู้สอบบัญชีประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที

ได้มาและหนีสินทรีบัมา ณ วนัซือ ผู้สอบบญัชีประเมนิความรู้

ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเทียงธรรมของผู้

ประเมนิราคา  

 

ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ผู้สอบบัญช ี

ขอใหผู้เ้ชยีวชาญของผูส้อบบญัชสีอบทานความเหมาะสมและ

ความสมเหตุสมผลของวิธีการทีใช้ในการประเมินมูลค่ า  

การประมาณอตัราคดิลดและปัจจยัในการคิดลด และตรรกะ

ของวิธีการประเมินและการคํานวณ โดยเปรียบเทียบกับ

วธิกีารทถีอืปฏบิตัทิวัไปในอุตสาหกรรมทเีปรยีบเทยีบกนัได้ 

 

ผูส้อบบญัชปีระเมนิความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที

ใช้ในการปันส่วนราคาซอืในการรวมธุรกิจ โดยเปรยีบเทยีบ

กับสญัญาทเีกยีวข้อง ข้อมูลในอดีตของบริษัทย่อย ข้อมูลใน

ตลาดของอุตสาหกรรมทเีปรยีบเทียบกันได้ และแผนธุรกิจ

ของบรษิทัย่อย  

 

ผู้สอบบญัชทีดสอบการคํานวณค่าความนิยมทเีกิดจากการ

รวมธุรกจิซงึเป็นผลต่างระหว่างสงิตอบแทนทโีอนใหสุ้ทธิและ

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิไีดม้า 

 

ผูส้อบบญัชปีระเมนิความเหมาะสมของวธิกีารบญัชแีละความ

เพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

จากการปฏบิตังิานขา้งต้น ผูส้อบบญัชพีบว่ารายการซอืส่วนได้

เสียดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจตามคํานิยามของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับท ี3 นอกจากนี สมมติฐานหลักที

ผูบ้รหิารใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธิที

ไดร้บัมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทมี ี
 

 

 

 

 



 

ส่วนท ี3 - 13 หน้า 3 

 
 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุน  
 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 หุ้นกู้ด้อยสทิธิทมีี

ลกัษณะคลา้ยทุน 

เมอืวนัท ี22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัออกหุน้กู้ดอ้ยสทิธิ

ทมีลีกัษณะคลา้ยทุนจํานวน 8,000 ลา้นบาท 

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีไม่มีประกัน ชําระคืนเงินต้นเพียง 

ครงัเดยีวเมอืเลกิบรษิทั หรอืเมอืบรษิทัใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อน

กําหนดตามข้อกําหนดและเงือนไขของหุ้นกู้ทีได้กําหนดไว้ 

บรษิัทมสีทิธิแต่เพยีงผู้เดยีวทจีะเลอืนการชําระดอกเบยีให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นกู้และ 

ไม่จํากดัระยะเวลา โดยจะสะสมดอกเบยีทบีรษิทัไม่ไดช้ําระไว้ 

ผูบ้รหิารจดัประเภทหุน้กูด้งักล่าวเป็นตราสารทุน 

ผู้สอบบญัชใีห้ความสําคญักบัการจดัประเภทของหุ้นกู้เนืองจาก

หุน้กู้ดงักล่าวอาจจดัประเภทเป็นไดท้งัตราสารหนีหรอืตราสาร

ทุนขนึอยู่กบัเงอืนไขของหุน้กู้ การจดัประเภทมผีลกระทบอย่าง

มนีัยสาํคญัต่อสถานะทางการเงนิของกลุ่มกจิการและของบรษิทั 

การพจิารณาความเหมาะสมของการจดัประเภทจําเป็นต้องใช้

ความเข้าใจรวมทงัการตีความทางกฎหมายในข้อกําหนดและ

เงอืนไขของหุน้กู้ เพอืใหส้ามารถประเมนิการจดัประเภทหุน้กูว่้า

เป็นไปตามเกณฑใ์ดภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

 

ผู้สอบบัญชีอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดและเงือนไข

ของหุน้กู้ และประเมนิการตคีวามของทปีรกึษาทางกฎหมาย

ของผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชปีระเมนิความเหมาะสมในการจัด

ประเภทหุ้นกู้ดงักล่าวเป็นตราสารทุนภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ  

ผูส้อบบญัชยีงัไดป้ระเมนิความเหมาะสมของวธิกีารทางบญัชี

สาํหรบัการบนัทกึดอกเบยีคา้งจ่ายและดอกเบยีจ่ายของหุ้นกู้

ทถีูกจดัประเภทเป็นตราสารทุน  

จากการปฏบิตังิานขา้งต้น ผูส้อบบญัชพีบว่าการจดัประเภท

หุ้นกู้และวิธีการทางบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมตาม

หลกัฐานทมี ี

 

ข้อมูลอืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอนื ขอ้มลูอนืประกอบดว้ย ขอ้มลูซงึรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถงึ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีอียู่ในรายงานนัน ผูส้อบบญัชคีาดว่า

ผูส้อบบญัชจีะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชนีี  

ความเหน็ของผู้สอบบญัชีต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอนื และผู้สอบ

บญัชไีม่ไดใ้หค้วามเชอืมนัต่อขอ้มลูอนื 

ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชีทเีกยีวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื 

การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอนืมคีวามขดัแยง้ทมีสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หรือกบัความรู้ทไีด้รบัจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี หรือปรากฏว่าข้อมูลอนืมีการแสดงข้อมูลทขีดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

 



 

ส่วนท ี3 - 13 หน้า 4 

 
 

เมอืผูส้อบบญัชไีด้อ่านรายงานประจําปี หากผูส้อบบญัชสีรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

สาระสาํคญั ผูส้อบบญัชตีอ้งสอืสารเรอืงดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมหีน้าทรีบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี โดย

ถูกต้องตามทคีวรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทกีรรมการ

พจิารณาว่าจาํเป็น เพอืใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทปีราศจากการแสดงขอ้มูล

ทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของ

กลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรอืงทเีกยีวกบัการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความ

เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตงัใจทจีะเลกิกลุ่ม

กจิการและบรษิทั หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทชี่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิ

ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของผูส้อบบญัชมีวีตัถุประสงค์เพอืใหไ้ดค้วามเชอืมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะ

เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีงึรวมความเหน็ของผูส้อบบญัชอียู่ด้วย 

ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทมีอียู่ได้

เสมอไป ขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสาํคญัเมอืคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี  

ในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัช ีผูส้อบบญัชไีดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพี

และการสงัเกต และสงสยัเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชรีวมถงึ 

x ระบุและประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตาม

วธิกีารตรวจสอบเพอืตอบสนองต่อความเสยีงเหล่านัน และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีเีพยีงพอและ

เหมาะสมเพอืเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ความเสยีงทีไม่พบข้อมูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซงึเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสยีงทเีกดิจากขอ้ผดิพลาด 
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เนืองจากการทุจรติอาจเกยีวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การ

แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทไีม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

x ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ทเีหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

x ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีกีรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวขอ้งซงึจดัทาํขนึโดยกรรมการ 

x สรุปเกยีวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนืองของกรรมการ

จากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้ร ับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับ

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทอีาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่ม

กจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนืองหรอืไม่ ถ้าผู้สอบบญัชีไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีี

สาระสําคญั ผูส้อบบญัชตี้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชโีดยใหข้อ้สงัเกตถงึการ

เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทเีกยีวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพยีงพอ ความเหน็ของผู้สอบบญัชีจะเปลยีนแปลงไป ขอ้สรุปของผู้สอบบญัชขีนึอยู่กบัหลกัฐานการ

สอบบญัชทีไีดร้บัจนถงึวนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีอย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง 

x ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ใน

รปูแบบททีาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทคีวรหรอืไม่ 

x ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีเีหมาะสมอย่างเพยีงพอเกยีวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพอืแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบญัชี

รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตัิงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ผู้สอบ

บญัชเีป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

ผูส้อบบญัชไีดส้อืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรอืงต่าง ๆ ทสีาํคญัซงึรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทไีด้วางแผนไว้ ประเด็นทมีนีัยสําคญัทพีบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทมีนีัยสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากผูส้อบบญัชไีดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี

ผู้สอบบญัชไีด้ให้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผู้สอบบญัชีได้ปฏบิตัิตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที

เกยีวขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้อืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัความสมัพนัธท์งัหมด ตลอดจน

เรอืงอนืซงึผูส้อบบญัชเีชอืว่ามเีหตุผลทบีุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี

และมาตรการทผีูส้อบบญัชใีชเ้พอืป้องกนัไม่ใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระ 
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จากเรอืงทสีอืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พจิารณาเรอืงต่าง ๆ ทมีีนัยสําคญัทสีุดในการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชไีด้อธบิายเรอืงเหล่านีในรายงานของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกยีวกบัเรอืงดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทยีากทจีะเกดิขนึ ผูส้อบบญัชพีจิารณาว่าไม่ควรสอืสารเรอืง

ดงักล่าวในรายงานของผู้สอบบญัชีเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสอืสารดงักล่าว  
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      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน         

            

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด    18,209,461 20.4 12,559,726 12.5 21,161,170 17.4 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการเบกิถอนภายในหนงึปี 620,864 0.7 534,853 0.5 391,876 0.3 

เงนิฝากประจาํทคีรบกาํหนดเกนิกวา่  เดอืน   346,039 0.4 2,084,408 2.1 2,109,780 1.7 

ลูกหนกีารคา้และลกูหนอีนื - สุทธ ิ   4,669,942 5.2 6,121,523 6.1 7,156,109 5.9 

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื   - - - - 498,562 0.4 

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   207,000 0.2 18,240 0.0 218,273 0.2 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื         

   ทถีงึกําหนดรบัชําระภายในหนงึปี   - 0.0 66,753 0.1 68,422 0.1 

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธ ิ   877,918 1.0 979,085 1.0 968,654 0.8 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื   906,235 1.0 1,457,175 1.4 920,263 0.8 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   25,837,459 29.0 23,821,763 23.7 33,493,109 27.5 

            

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน         

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการเบกิถอนเกนิกว่าหนงึปี 236,871 0.3 220,181 0.2 129,080 0.1 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื - - 205,247 0.2 136,578 0.1   

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม   1,358,033 1.5 1,148,345 1.1 816,249 0.7 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้   1,069,544 1.2 653,877 0.6 714,294 0.6 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน   4,902 0.0 4,902 0.0 4,902 0.0 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ   51,469,852 57.7 62,350,380 62.0 72,131,623 59.3 

ค่าความนยิม   - - - - 457,192 0.4 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ   7,203,803 8.1 10,114,709 10.1 10,450,902 8.6 

เงนิมดัจําค่าซอืทดีนิ   1,369,560 1.5 644,094 0.6 891,773 0.7 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   100,852 0.1 141,937 0.1 134,487 0.1 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอนื   589,961 0.7 1,330,606 1.3 2,332,616 1.9 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน   63,403,378 71.0 76,814,277  76.3 88,199,696 72.5 

รวมสินทรพัย ์   89,240,837 100.0 100,636,040 100.0 121,692,805 100.0 
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      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน         

            

หนีสินและส่วนของเจา้ของ         

หนีสินหมนุเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ   - - - - 3,000,000 2.5 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื   4,491,898 5.0 5,581,041 5.5 18,253,752 15.0 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื   38,844 0.0 38,305 0.0 36,020 0.0 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั   - - 5,309 0.0 - - 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ         

 ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - สุทธ ิ   1,844,656 2.1 775,579 0.8 832,972 0.7 

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี - สุทธ ิ   2,298,073 2.6 299,398 0.3 2,697,953 2.2 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั         

 ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี   527,000 0.6 883,000 0.9 608,500 5.0 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย   67,664 0.1 73,270 0.1 80,401 0.1  

หนสีนิหมุนเวยีนอนื   179,228 0.2 533,270 0.5 322,148 0.3 

รวมหนีสินหมุนเวียน   9,447,362 10.6 8,189,172 8.1 25,831,746 21.2 

            

หนีสินไม่หมุนเวยีน         

เจา้หนีคา่ก่อสรา้งทคีรบกาํหนดชําระเกนิกว่าหนงึปี   - - 3,538,927 3.5 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ   34,996,477 39.2 24,572,297 24.4 24,017,679 19.7 

หุน้กู ้- สุทธ ิ   14,677,765 16.4 32,482,582 32.3 29,801,949 24.5 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั   3,558,000 4.0 2,675,000 2.7 1,776,000 1.5 

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   85,552 0.1 117,697 0.1 203,214 0.2 

ประมาณการหนสีนิขนัตาํทตีอ้งจ่ายตามสญัญา 

รบัสทิธขิายไฟฟ้า 
  

 

- 

 

0.0 

 

310,709 

 

0.3 

 

301,326 

 

0.2 

ประมาณการหนสีนิการรอืถอนสนิทรพัย ์   233,859 0.3 305,574 0.3 315,321 0.3 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   175,435 0.2 226,408 0.2 404,718 0.3 

หนสีนิไม่หมนุเวยีนอนื   322,608 0.4 478,550 0.5 363,592 0.3 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน   54,049,697 60.6 64,707,745 64.3 57,183,798 47.0 

รวมหนีสิน   63,497,059 71.2 72,896,916 72.4 83,015,544 68.2 

 

 

 

 



 

ส่วนท ี3 - 13 หน้า 9 

 
 

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)   2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน         

            

หนีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)         

ส่วนของเจา้ของ         

ทุนเรอืนหุน้         

 ทุนจดทะเบยีน          

  หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้  

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 2 บาท 

 

5,400,000 
  

 

5,400,000 
  

 

5,400,000 
 

 ทุนทอีอกและชําระแลว้         

  หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้        

      ชําระแลว้เตม็มลูค่า   5,213,800 5.8 5,213,800 5.2 5,213,800 4.3 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั   9,644,040 10.8 9,644,040 9.6 9,644,040 7.9 

หุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน   - - - - 7,951,674 6.5 

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนักงานทใีชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (169,355) (0.2) (163,782) (0.2) (160,190) (0.1) 

ทุนสาํรองอนื - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์   36,927 0.0 80,333 0.1 123,005 0.1 

กําไรสะสม         

 จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย   196,385 0.2 292,425 0.3 334,427 0.3 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   4,005,015 4.5 4,588,738 4.6 5,993,594 4.9 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ   (273,560) (0.3) (402,096) (0.4) (955,949) (0.8) 

            

รวมส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่   18,653,253 20.9 19,253,458 19.1 28,144,399 23.1 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ   7,090,525 7.9 8,485,666 8.4 10,532,862 8.7 

รวมส่วนของเจา้ของ   25,743,778 28.8 27,739,124 27.6 38,677,261 31.8 

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ   89,240,837 100.0 100,636,040 100.0 121,692,805 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท ี3 - 13 หน้า 10 

 
 

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท ยกเว้นจาํนวนต่อหุ้น ซึงมีหน่วยเป็น

บาท) 
  2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

            

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   31,482,176 100.0 36,585,097 100.0 44,131,889 100.0 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร   30,651,056 97.4 35,856,787 98.0 43,771,053 99.2 

รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน   831,119 2.6 728,310 2.0 360,836 0.8 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร   (24,012,893) (76.3) (29,079,377) (79.5) (35,636,807) (80.8) 

ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน   (729,552) (2.3) (652,773) (1.8) (316,245) (0.7) 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ   (24,742,446) (78.6) (29,732,150) (81.3) (35,953,052) (81.5) 

            

กาํไรขนัต้น   6,739,730 21.4 6,852,947 18.7 8,178,837 18.5 

รายไดอ้นื   187,021 0.6 459,737 1.3 289,497 0.7 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร   (1,263,075) (0.4) (1,408,514) (3.8) (1,864,864) (4.2) 

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน   (38,384) (0.1) (5,653) 0.0 137,569 0.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (2,052,693) (6.5) (2,927,561) (8.0) (2,630,169) (6.0) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  255,752 0.8 182,030 0.5 101,330 0.2 

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้   3,828,350 12.2 3,152,986 8.6 4,212,200 9.5 

ภาษเีงนิได ้   (234,500) (0.7) (177,207) (0.5) (235,171) (0.5) 

กาํไรสาํหรบัปี   3,593,850 11.4 2,975,779 8.1 3,977,029 9.0 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน :         

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร         

 หรอืขาดทุนในภายหลงั         

  การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนั         

   ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธจิากภาษ ี   - - (16,290) (0.0) (74,941) (0.2) 

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร         

 หรอืขาดทุนในภายหลงั         

  ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (236,871) (0.8) (130,331) (0.4) (528,261) (1.2) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี   3,356,979 10.7 2,829,159 7.7 3,373,827 7.6 

การแบ่งปันกาํไร         

 ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่   2,126,710 6.8 1,862,806 5.1 2,331,153 5.3 

 ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม   1,467,140 4.7 1,112,973 3.0 1,645,876 3.7 

      3,593,850 11.4 2,975,779 8.1 3,977,029 9.0 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



 

ส่วนท ี3 - 13 หน้า 11 

 
 

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท ยกเว้นจาํนวนต่อหุ้น ซึงมีหน่วยเป็น

บาท) 
  2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม         

 ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่   1,928,656 6.1 1,724,331 4.7 1,771,597 4.0 

 ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุม   1,428,322 4.5 1,104,828 3.0 1,602,230 3.6 

      3,356,979 10.7 2,829,159 7.7 3,373,827 7.6 

กาํไรต่อหุ้น         

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน    0.96  0.71  0.88  

 
1 ไม่รวมตน้ทุนทางการเงนิของโครงการทอียู่ระหว่างการก่อสรา้ง เนอืงจากตน้ทุนทางการเงนิดงักล่าวจะถูกบนัทกึเป็นตน้ทุนการลงทุนในทรัพยส์นิ

ของโครงการ ต้นทุนทางการเงนิทมีไิด้รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิทั มจีํานวน 262.1 ล้านบาท 173.3 ล้านบาท และ 9.65 ล้าน

บาท สาํหรบัปี 2560 2561 และ 2562 ตามลําดบั  โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิในหมายเหตุ 16 ในงบการเงนิรวม 
2 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิทเีป็นของผู้ถอืหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่หลงัหกัดอกเบยีจ่ายสะสม

สําหรบังวดของหุน้กูท้มีลีกัษณะคล้ายทุน – สุทธจิากภาษี ด้วยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนักทีถอืโดยผูถ้อืหุ้นในระหว่างปีดงักล่าว ทงันี

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทังหมดเท่ากับ  2,213,727,945 หุ้น ในปี 2560 จํานวน 2,606,900,000 หุ้น ในปี 2561 และจํานวน 

2,606,900,000 หุน้ ในปี 2562 
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      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)    2550 2561 2562 
         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กําไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี  3,828,350 3,152,986 4,212,200 

รายการปรบัปรุง      

 - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย  2,758,020 3,341,009 4,659,940 

 - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและ     

  ออกหุน้กูร้อตดับญัช ี  204,171 174,066 41,035 

 - ตดัจําหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย  - 243 23,426 

 - ค่าเผอือะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคลอืนไหวชา้  49,162 47,009 69,128 

 - ขาดทุน(กําไร)จากการขายและตดัจําหน่าย     

      อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  (1,996) 847 (6,284) 

 - ดอกเบยีรบั   (106,299) (138,531) (184,402) 

 - ดอกเบยีจ่าย   2,880,313 2,784,999 3,145,144 

 - ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน  19,174 33,250 87,462 

 - ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  36,927 29,678 26,871 

 -(กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ  (1,048,73) 45,612 (730,345) 

 - ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  (255,752) (182,030) (101,330) 

 - กําไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีทถีอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ  - (35,319) - 

 - กําไรจากการซอืธุรกจิในราคาตํากว่ามลูค่ายุตธิรรม  - (240,287) - 

 - รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน  (831,119) (728,310) (360,836) 
         

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน     

 - ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื  1,985,069 (1,109,603) (468,837) 

 - อะไหล่และวสัดุสํารองคลงั  (82,746) (226,610) (52,015) 

 - สนิทรพัย์หมุนเวยีนอนื  149,342 (482,736) 708,722 

 - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื  (58,788) 1,137,500 (666,515) 

 - เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื  (1,789,49) 261,979 (419,121) 

 - หนสีนิหมุนเวยีนอนื  (49,443) 27,043 (296,603) 

 - ประมาณการหนสีนิขนัตําทตีอ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า  - - (19,855) 

 - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  - (937) (11,597) 

 - หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื  (81,879) (97,501) (57,311) 

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  7,604,279 7,794,355 9,598,877 

 - เงนิสดรบัจากดอกเบยี  139,051 136,234 149,145 
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      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)    2560 2561 2562 

 - เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย  - - 2,271 

 - เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้  (237,901) (272,569) (295,222) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  7,505,429 7,658,020 9,455,071 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการเบกิถอนลดลง  101,602 102,701 234,078 

เงนิฝากประจําทคีรบกําหนดเกนิกว่า  เดอืนเพมิขนึ  814,476 (1,738,370) (25,372) 

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั  61,000 28,000 1,911,040 

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั  - (18,240) (2,111,073) 

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กจิการอนื  - - 67,000 

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื  - (93,000) - 

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื  - - (491,239) 

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทถีอืเป็นการซอืสนิทรพัย์     

    - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า  - (1,748,991) (8,993) 

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     

   จากส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม  - (339,413) - 

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม  138,605 157,935 299,237 

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในการร่วมคา้   - (105,065) (13,368) 

เงนิสดจ่ายเพอืการรวมธุรกจิ - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า  - (331,427) (2,827,843) 

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์  (6,245,792) (6,130,837) (3,152,853) 

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  (25,917) (431,667) (395,255) 

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน   3,913 4,664 18,401 

เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจําค่าซอืทดีนิ  1,820,052 919,040 - 

เงนิสดจ่ายมดัจําค่าซอืทดีนิ  (1,557,500) (193,574) (247,679) 

เงนิปันผลรบั   216,203 174,985 87,140 

เงนิสดจ่ายล่วงหน้าเพอืการพฒันาโครงการ  (130,539) (230,017) - 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 
 

(4,803,898) (9,973,277) (6,656,777) 
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      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)    2559 2560 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน  - - 8,000,000 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน  - - (48,326) 

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน  11,301,045 - - 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้  (392,560) - - 

เงนิสดรบัจากการเพมิทุนในบรษิทัย่อย  778,512 1,304,117 84,086 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายส่วนไดเ้สยีโดยไม่สญูเสยีการควบคุม     

   ในบรษิทัย่อย  - - 825,000 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ  267,000 1,286,000 3,241,000 

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ  (462,774) (1,286,000) (241,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  5,814,161 589,803 1,004,305 

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  (17,297,664) (15,254,238) (829,495) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้  11,500,000 21,400,000 - 

เงนิสดไถ่ถอนหุน้กู้  - (5,500,000) (299,892) 

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและออกหุน้กู้  (36,539) (97,941) (12,558) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั  1,360,000 5,309 - 

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั  (1,360,000) - (5,079) 

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั  (462,500) (527,000) (1,173,500) 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่  (120,960) (1,173,105) (834,208) 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม  (397,474) (1,083,704) (720,124) 

เงนิสดจ่ายดอกเบยี   (3,179,891) (2,953,246) (3,080,267) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  7,310,358 (3,290,006) 5,909,943 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ  10,011,889 (5,605,263) 8,708,236 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี  8,322,125 18,209,461 12,559,726 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  (124,553) (44,473) (106,792) 
         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี  18,209,461 12,559,726 21,161,170 
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      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

      ตรวจสอบแล้ว 

(พนับาท)    2560 2561 2562 

         

ข้อมูลเพิมเติม :      

         

รายการทไีม่ใช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั      

 - เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์     

  และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน   189,169   4,466,652 13,580,837 

 - ประมาณการหนสีนิทเีกดิจากการรอืถอนสนิทรพัย์   7,215   71,715  9,746 

 - ประมาณการหนสีนิทเีกดิจากจํานวนขนัตาํทตีอ้งจ่าย     

      ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า   -     310,709  - 

 - โอนลูกหนอีนืเป็นเงนิใหกู้้ระยะสนัแก่กจิการอนื  - - 25,800 

 - เจา้หนีจากการลงทุนในบรษิทัย่อย  - 410,946 95,544 

 - โอนอะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัไปเป็นอาคารและอุปกรณ์  - 98,052 60,708 

 - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืทรีวมเป็น     

       ตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้ง   4,929   3,612 - 

 - โอนเงนิมดัจําทดีนิไปเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์  938,748 - - 

 - โอนทดีนิไปเป็นสทิธใินการใชท้ดีนิ  256,667 - - 

 - โอนอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั   22,493   -  - 

 - โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการพฒันาโครงการไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  - 74,000 - 

 - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน   831,119   728,310 360,836 

 - เงนิปันผลคา้งรบั  27,048 - - 

 - โอนลูกหนอีนืเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  - - 58,283 
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อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

1   รวมเงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการเบกิถอนน้อยกว่า 1  ปี 
2 รวมรายไดค้า้งรบั 
3 รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
4 ความสามารถในการทํากําไร ทคีดิจาก EBITDA และกําไรสุทธจิากการดําเนินงาน มใิช่การวดัผลการดําเนินงานทางการเงนิตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standards หรอื TFRS) 
5 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดําเนินงานส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ หารดว้ยค่าเฉลยีส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 
6 คํานวนจากกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดําเนินงาน หารดว้ยค่าเฉลยีของสนิทรพัยร์วม 
7 อตัราส่วนหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (Interest Bearing Debt) คํานวณจากหนสีนิทมีภีาระผูกพนัดอกเบยีหารดว้ยส่วนของผูถ้อื

หุน้รวม อนงึ Interest Bearing Debt หมายถงึ หนสีนิทมีภีาระผกูพนัดอกเบยีทงัหมดในงบการเงนิรวมของบรษิทั ซงึ ณ วนัท ี  ธนัวาคม  

ประกอบไปดว้ย  รายการ คอื 1) เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2) เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 3) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

และ 4) หุน้กู ้
8 จํานวนหนสีนิเฉพาะทมีภีาระดอกเบยีจ่าย (Interest Bearing Debt) หกัดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชวัคราว 
9 ข้อกําหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าทขีองผู้ออกหุ้นกู้ (บริษัท) และผู้ถือหุ้นกู้ได้กําหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ดํารงอตัราหนีสนิสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ใน

อตัราส่วนไม่เกนิ 3:1 ณ วนัคํานวณใดๆ 
10 รวมดอกเบยีจ่ายแก่กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

  

 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.7 2.9 1.3 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็1 (เท่า) 2.6 2.8 1.2 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.8 1.0 0.4 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนกีารคา้2 (เท่า) 7.6 7.3 7.1 

ระยะเวลาเกบ็หนเีฉลยี (วนั) 47.3 49.4 50.5 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนกีารคา้  (เท่า) 9.8 9.2 10.5 

ระยะเวลาชําระหนี (วนั) 36.6 39.0 34.3 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัตน้ (รอ้ยละ) 21.4 18.7 18.5 

อตัรากําไร EBITDA4 (รอ้ยละ) 27.7 25.1 26.0 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การทํากําไร (เท่า) 1.4 1.4 1.5 

อตัราสว่นกําไรสุทธจิากการดําเนินงาน  (รอ้ยละ) 9.3 8.3 8.3 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (รอ้ยละ) 14.1 9.7 9.1 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  (รอ้ยละ) 3.5 3.2 3.3 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.4 0.4 0.4 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนสีนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.5 2.6 2.1 

อตัราสว่นหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้   

(Interest Bearing Debt) 2.1 2.1 1.6 

อตัราสว่นหนสีนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้   1.4 1.5 1.0 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบยี  (เท่า)  2.6 2.7 3.0 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash basis) (เท่า) 0.3 0.2 0.8 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายทจีะกล่าวต่อไปน ีจดัทาํบนงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 และ 2562 (ตรวจสอบแล้ว) และควรอ่านประกอบกบังบการเงนิรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ดงักล่าว โดยงบการเงนิของกลุ่มบรษิทั ไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) เวน้แต่จะ

ไดกํ้าหนดไวเ้ป็นอย่างอนื  

14.1 เหตุการณ์ส าคญัในปี 2562 

 ปีท่ีโดดเด่นจากก าลงัการผลิตท่ีเติบโตถึงร้อยละ 40.0 

 ปี 2562 เป็นปีทโีดดเด่นจากการเติบโตของกําลงัการผลิตถึงร้อยละ 40.0 หรอืเติบโตขนึ 820 เมกะ

วตัต์ จาก 2,076 เมกะวตัต์ เป็น 2,896 เมกะวตัต์ และมโีครงการทอียู่ระหว่างการพฒันาอกีหลายโครงการ ซงึ

จะทาํใหบ้รษิทัมกํีาลงัการผลติตดิตงัทงัหมด 3,424 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 โดยการเตบิโตดงักล่าวมาจากทงั

โครงการทก่ีอสรา้งใหม่ และการควบรวมกจิการ ทงัในประเทศและต่างประเทศ ดงัน:ี 

• ขยายธุรกิจในเชิงกลยุทธ์สู่พื้นท่ีมาบตาพุด ด้วยการเขา้ซอืโครงการ SPP1 ซงึตงัอยู่ใน

พนืทมีาบตาพุดในเดอืน มนีาคม 2562 โดยมนีิคมอุตสาหกรรมเอเชยีเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

ทสีําคญั และมแีผนทจีะสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 280 เมกะวตัต์ ทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิขนาด 

124 เมกะวตัต ์เพอืรองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทสีงูในพนืทดีงักล่าว 

• การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์รวม 677          

เมกะวตัต์  ในประเทศเวียดนาม ในเดือน มิถุนายน 2562 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยท์ใีหญ่ทสีุดในภูมภิาคอาเซยีน ซงึมผีลการดําเนินงานทดีใีหก้ระแสดเงนิ

สดสมาํเสมอมาโดยตลอด 

• การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า Nam Che 1 และโครงการ

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม PIC ในเดือน มิถุนายน และธนัวาคม 2562 ตามลําดบั ด้วย

กําลงัการผลติตดิตงั 15 เมกะวตัต ์และ 4.8 เมกะวตัต ์ตามลําดบั 

แมว้่าโครงการใหม่ส่วนใหญ่ เรมิดําเนินการในช่วงกลางปี บรษิทัมกํีาไรสุทธ ิในปี 2562 เพมิขนึ รอ้ย

ละ 33.6 เป็น 3,977 ลา้นบาท ขณะทกํีาไรสุทธ-ิสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่เพมิขนึ รอ้ยละ 25.1 เป็น 2,311 ลา้น

บาท ส่วนกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน และกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน–ส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที 

3,658 ลา้นบาท และ 2,161 ลา้นบาท ตามลําดบั ทงันผีลการดาํเนินงานเตม็ปีจากโครงการใหม่ดงักล่าว จะเรมิ

สง่ผลตงัแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

ขยายการลงทุนในประเทศกมัพชูา ฟิลิปปินส ์และโอมาน 

บรษิทัขยายการลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทนไปยงัประเทศฟิลปิปินส ์โดยการลงนามสญัญาซอืขาย

ไฟฟ้าเอกชนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตงับนหลงัคา 6 เมกะวตัต์ และขยายไปประเทศ

โอมานโดยการลงนามในสญัญาซือขายไฟฟ้าเอกชน สําหรบักรอบการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทติยแ์บบตดิตงั บนหลงัคาประมาณ 30 เมกะวตัต ์กบัทาง AI Madina Group นอกจากนีบรษิทัไดข้ยาย

ธุรกจิในประเทศกมัพูชาจากการไดม้าซงึโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์  เมกะวตัต์ มกํีาหนดการ

เปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์ในไตรมาสท ี4 ปี 2563 

การประสานความร่วมมือกบัพนัธมิตรระดบัโลก 

บริษัทได้ร่วมมือกับ ซีเมนส์ ภายใต้สัญญาให้บริการระยะยาวเพิมเติม ( Long Term Services 

Agreement : LTSA) เพอืเพมิประสทิธภิาพในการดําเนินงานของเครอืงผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ โดยในปี 2562

ประสบความสําเร็จในการปรบัปรุงประสทิธิภาพไปแล้ว 2 โครงการ และมีอีก 4 โครงการทอียู่ในแผนการ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพ ซงึจะแลว้เสรจ็ภายใน 3 ปีขา้งหน้า 

บรษิทัไดล้งนามความร่วมมอื (MOU) กบั LG Chem เพอืร่วมกนัพฒันาระบบกกัเกบ็พลงังาน และกบั 

PetroVietnam Power Corporation-JSC เพอืร่วมกนัศึกษาการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทใีช้ก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LNG) เป็นเชือเพลิง รวมถึงโครงการการนําเข้าและจําหน่าย LNG เพือใช้เป็นเชือเพลิงสําหรับ

โรงงานผลติไฟฟ้าในประเทศเวยีดนาม 

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยติ์ดตัง้บนทุ่นลอยน ้าของกฟผ.  

กจิการคา้ร่วม บ.ีกรมิ เพาเวอร์–เอน็เนอรจ์ ีไชน่า ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการผลติ

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตงับนทุ่นลอยนํา สําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทุ่ นลอยนํา

ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงันําเขอืนสรินิธร ซงึเป็นโครงการ hybrid hydro-floating solar ทใีหญ่ทสีุดในโลก ขนาด

กําลงัการผลติตดิตงั 45 เมกะวตัต ์และมกํีาหนดก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดอืน ธนัวาคม 2563 

มาตรการบริหารจดัการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทมีนโยบายและมาตรการการบริหารจดัการนํา เพอืให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้นําและ

อนุรกัษ์ทรพัยากรนําตามแนวทางความยงัยนื นําสว่นใหญ่ทถีูกนํามาใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น

ร่วมมาจากนําทผ่ีานกระบวนการ recycle หรอืจากการบําบดันําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ทงันีบรษิทัยงัมี

แผนการควบคุมการผลติไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ ซงึนํามาสูก่ารบรหิารจดัการนําอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

บริษัทมีการวางแผนการบริหารจดัการนําร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอย่างรอบคอบ ทําให้มนัใจว่า

ปรมิาณนําสํารองในบ่อกกัเก็บนําของนิคมอุตสาหกรรมเพยีงพอต่อการเดนิเครอืงไปจนถึงช่วงฤดูฝน บรษิทั

มนัใจว่าสามารถผลติไฟฟ้าและไอนําทมีคุีณภาพอย่างต่อเนือง เพอืตอบสนองความตอ้งการทมีากขนึของลูกคา้

อุตสาหกรรมรายเดมิและลูกคา้รายใหม่ 

ลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ด้วยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 31 เมกะวตัต์ มีก าหนดการซ้ือไฟในปี 

2563 

ด้วยฐานลูกค้าชนันําระดบัโลกจํานวนมากภาพรวมการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเดือน 

มกราคม-กุมภาพนัธ์ 2563 จงึยงัคงแขง็แกร่ง ด้วยปรมิาณการขายใกล้เคยีงกนั y-on-y นอกจากนียงัมลีูกค้า

รายใหม่ทไีดล้งนามในสญัญาซอืขายไฟฟ้ารวม 31 เมกะวตัต์ ซงึมกํีาหนดการทยอยเชอืมต่อกบัโรงไฟฟ้าของ

บรษิทัในปี 2563  
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ขณะเดยีวกนัยงัคงมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลูกคา้อุตสาหกรรมทมีศีกัยภาพมากกว่า ,500 ราย ใน

นิคมอุตสาหกรรม ทเีปิดดาํเนินการแลว้ และอยู่ระหว่างพฒันา 

กลยุทธใ์นการจดัการความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปล่ียน 

โดยปกติแล้วความผันผวนของอัตราแลกเปลียนไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทั บรษิทัมกีลยุทธใ์นการจดัการความเสยีง ทางดา้นอตัราแลกเปลยีนดงัน ี ) การจดัสดัสว่น

เงนิกู้ยมืของบรษิทัเจ้าของโครงการในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัให้สอดคลอ้งกบั รายได้ในสกุลเงนิเดยีวกนัหรอื

เรยีกว่า “Natural Hedge” ซงึเป็นการจาํกดัความเสยีงทางดา้นอตัราแลกเปลยีนของโครงการ ทเีปิดดาํเนินการ

แลว้ และ ) การใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สญัญา ซอืขายล่วงหน้า (Forward Contract) เพอืป้องกนัความเสยีง

ทางดา้นอตัราแลกเปลยีนในการซอืเครอืงจกัรสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้ง 

Refinance เงินกู้โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

เดอืน พฤษภาคม 2562 โครงการ Solarwa และโครงการ TPS Commercial ได้ refinance เงนิกู้ยืม 

2,200 ล้านบาท ซึงสามารถลดอตัราดอกเบยีลงได้ประมาณ 2.0% ต่อปี หรือราว 119 ล้านบาท ตลอดอายุ

โครงการ 

การออกหุ้นกู้ท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน  

เดอืน พฤศจกิายน 2562 บรษิทัได้ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธิทมีลีกัษณะคล้ายทุน จํานวน 8,000 ล้านบาท 

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทวัไป ซงึได้รบัความสนใจและเป็นทตี้องการทงัจากนักลงทุนสถาบนัและนัก

ลงทุนรายย่อย โดยบรษิทันําเงนิทไีดจ้ากการออกหุน้กู้ไปใชใ้นการขยายการลงทุน ปรบัโครงสรา้งเงนิทุน และ

การดําเนินงานตามปกต ิการออกหุน้กู้ทมีลีกัษณะคลา้ยทุนนี ทําใหอ้ตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีสุทธติ่อ

สว่นของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิรวมลดลงจาก 1.6 เท่า มาท ี1.0 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2562 

รางวลัและประกาศเกียรติคณุ           

ในปี  บรษิทัไดร้บัรางวลัทงัหมด 15 รางวลั ทงัระดบัประเทศและระดบัสากลในหลายแขนง ไดแ้ก่ 

Best Renewable Projects, Green Bond Financing, Best CEO และ Best IR Team และอกี 9 รางวลัในสว่น

ของ ESG และความยงัยนื ซงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุ่งมนัและความรบัผดิชอบ ในดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และ

ธรรมาภิบาล เพอืการพฒันาทียงัยืน นอกจากนียงัได้รบัคดัเลือกให้อยู่ในรายชือหุ้นยงัยืน หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2562 ซงึถอืเป็นปีท ี2 ตดิต่อกนั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมบีรรษทัภิ

บาลทดี ีมกีารพฒันาดา้นสงัคม และมกีารเตบิโตอย่างยงัยนื 
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14.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคญั 

  25 16  2562 

% 

เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 36,585 44,132 20.6 

EBITDA 9,199 11,485 24.9 

กําไรสุทธ ิ 2,976 3,977 33.6 

กําไรสุทธ ิ– ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 

กําไรสุทธจิากการดาํเนินงาน  

1,863 

3,027 

2,331 

3,658 

25.1 

20.8 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ 1,842 2,161 17.3 

อตัราก าไร EBITDA  25.1% 26.0% 
 

อตัราก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  8.3% 8.3% 
 

สดัส่วนก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน–ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ 60.9% 59.1% 
 

1 กําไรสุทธจิากการดําเนินงาน = กําไรสุทธ ิ– กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ – รายได ้(รายจ่าย) ทไีม่เกดิขนึประจํา  

 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

• รายได้จากการขายและการให้บริการ เพิมขึน y-on-y ร้อยละ 20.6 สําหรับปี 2562 เป็น 

44,132 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) กําลงัการผลติทเีพมิขนึ 692 เมกะวตัต์ ในช่วง 

12 เดอืนทผ่ีานมา จากการเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์3 โครงการ (โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา 

Nam Che 1 ใน สปป.ลาว และโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ DT1&2 และ Phu 

Yen TTP ในเวียดนาม), 2) การเข้าซือโครงการ SPP1 124 เมกะวตัต์ ในเดือน มีนาคม 

2562, 3) การดําเนินการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ (ABPR3, ABPR4 

และ ABPR5 ซึงเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561) และ 4) การเพมิขนึของราคาขาย

ไฟฟ้าในช่วงปี 2562 

 EBITDA 

• EBITDA เพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 24.9 สําหรบัปี 2562 เป็น 11,485 ล้านบาท เนืองจากการ

ขยายธุรกิจจากการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่ และการเข้าซือกิจการ 

ดงักล่าวขา้งตน้ 

• อตัรากําไร EBITDA เพมิขนึมาทรี้อยละ 26.0 สําหรบัปี 2562 เนืองจาก 1) การเพมิขนึของ

ลูกคา้อุตสาหกรรม จากสญัญาซอืขายไฟฟ้าทงัหมด 25 เมกะวตัต,์ 2) ปรมิาณการใชเ้ชอืเพลงิ 

(heat rate) ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3 และ ABP5 ทลีดลงหลงัจากการ upgrade เครอืง

ผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ ในเดอืน ธนัวาคม 2561 - มกราคม 2562 และเดอืน กรกฎาคม 2562
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ตามลําดบั และ 3) ผลการดาํเนินงานของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ในประเทศ

เวยีดนามทใีหอ้ตัรากําไร EBITDA ทสีงู  

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

• กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน / กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน –ส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่ 

สําหรบัปี 2562 เพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 20.8 / ร้อยละ 17.3  เป็น 3,658 ล้านบาท / 2,161 

ลา้นบาท เนืองจาก 1) การดําเนินการเตม็ปีของโครงการโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ, 2) ผล

การดําเนินงานของโรงไฟฟ้า SPP1, โรงไฟฟ้าพลงันํา Nam Che 1 และโครงการผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ในเวยีดนาม 2 โครงการ, 3) ปรมิาณการใช้เชอืเพลิง (heat rate) ของ

โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 และ ABP5 ทลีดลงหลงัจากการ upgrade และ 4) การลดต้นทุน

ทางการเงนิ แมว้่าราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลยีต่อหน่วยเพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 5.3 ในปี 2562 

ก าไรสุทธิ 

• กําไรสุทธ ิ/ กําไรสุทธ ิ- สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ เพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 33.6 / รอ้ยละ 25.1 

เป็น 3,977 ลา้นบาท / 2,331 ลา้นบาท ตามลําดบั จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ 

  โครงสร้างรายได้ 

  2561 2562 % เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ.  23,664  28,726  21.4 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อุตสาหกรรมในไทย 10,040  10,174  1.3 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 1,183  1,238  4.6 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟภ. / กฟน. 300  773  157.7 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 107  268  150.5 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าเวยีดนาม 0  1,623  n/a 

รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 35,294  42,802  21.3 

รายไดจ้ากการขายไอนํา 554  927  67.3 

รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water 0  36  n/a 

รายไดอ้นืจากการขายและการใหบ้รกิาร1 737  366  (50.3) 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ2 36,585  44,132  20.6 
1 รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซงึจะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงันําใน สปป.ลาว ซงึจะหกัลา้ง

กบัการบนัทกึตน้ทุนจากการก่อสรา้งตามความคบืหน้าการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัช ีTFRIC 12 - Concession Agreement 
2 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทงัหมดอาจไม่ตรงกบัผลรวมทงัหมดของตวัเลขทแีสดงในตาราง เนอืงจากการปัดทศนิยมเป็นหน่วยลา้นบาท 
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ตารางท่ี 1: ปริมาณไฟฟ้าและไอน ้าท่ีขาย 

  2561 2562 % เปลยีนแปลง 

  GWh GWh y-on-y1 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟผ.  7,702   9,100  18.2 

ปรมิาณไฟฟ้าทขีายใหลู้กคา้อตุสาหกรรมในไทย 
 

  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีชลบรุ ี  1,610   1,530  (5.0) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีระยอง  372   484  30.2 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  697   680  (2.4) 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1  236   227  (4.0) 

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี  143   148  3.3 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด)  -     16   n/a  

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ลูกค้าอตุสาหกรรมในไทย  3,057   3,084  0.9 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ลูกค้าอตุสาหกรรมในเวียดนาม 500 519 3.9 
1 % การเปลยีนแปลง y-on-y ทแีสดงอาจไม่ตรงกบั % การเปลยีนแปลงของตวัเลขในตาราง เนอืงจากการปัดหน่วยขายจรงิ จาก MWh เป็น GWh 

 

   2561  2562 % เปลยีนแปลง 

   ตนั  ตนั y-on-y 

ปรมิาณไอนําทขีาย     

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีชลบรุ ี  144,118   142,696  (1.0) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีระยอง  141,770   136,621  (3.6) 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  215,092   219,056  1.8 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด)  -     357,004  n/a 

ปริมาณไอน ้าท่ีขาย  500,980   855,377  70.7 

ตารางท่ี 2: ราคาขายต่อหน่วย 

  หน่วย 2561 2562 % เปลยีนแปลง 

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 3.07  3.16  2.9 

ราคาขายไฟฟ้า - ลูกคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.28  3.30  0.6 

ราคาขายไฟฟ้า - ลูกคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.37  2.38  0.4 

ราคาขายไอนํา - ลูกคา้อุตสาหกรรมในไทย  บาทต่อตนั 1,105.73  1,083.93  (2.0) 

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลยี บาทต่อลา้น BTU 259.00  272.84  5.3 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  

• รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เพิมขนึ y-on-y ร้อยละ 21.4 สําหรบัปี 2562 เป็น 

28,726 ลา้นบาท  
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• ปรมิาณไฟฟ้าทขีายใหแ้ก่ กฟผ. เพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 18.2 สาํหรบัปี 2562 เป็น 9,100     

กกิะวตัต์-ชวัโมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ของโครงการ

โรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในปี 2561 และการเพมิขนึของหน่วยขายจาก

การเขา้ซอืโครงการ SPP1 ในเดอืน มนีาคม 2562 

• ราคาขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย เพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 2.9 สําหรบัปี 2562 เป็น 

3.16 บาทต่อกโิลวตัต์-ชวัโมง เนืองจากการเปลยีนแปลงของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy 

Payment) ซงึอ้างองิตามราคาก๊าซธรรมชาตทิเีพมิขนึรอ้ยละ 5.3 จากช่วงเดยีวกนัของปี

ก่อน 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 1.3 

สาํหรบัปี 2562 เป็น 10,174 ลา้นบาท  

• ปริมาณไฟฟ้าทขีายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 0.9 

สําหรบัปี 2562 เป็น 3,084 กกิะวตัต์-ชวัโมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพมิขนึของ

ลูกค้าใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าใหม่ทีเปิด

ดําเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 2561 2) การรวมลูกค้าอุตสาหกรรมของโครงการ SPP1 ใน

นิคมอุสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) และ 3) การเพิมขนึของความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมรายเดมิ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 

• ราคาขายไฟใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย เพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 0.6 สําหรบัปี 

2562 เป็น 3.30 บาทต่อกิโลวตัต์-ชวัโมง ซึงเป็นไปตามการเปลียนแปลงของค่า Ft ที

ประกาศโดย กกพ. 

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม เพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 

4.6 สาํหรบัปี 2562 เป็น 1,238 ลา้นบาท  

• ปรมิาณไฟฟ้าทขีายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม เพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 

3.9 สําหรบัปี 2562 เป็น 519 กกิะวตัต์-ชวัโมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความต้องการใช้

ไฟฟ้าทเีพมิขนึของลูกคา้รายเดมิ 

• ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามเพิมขึน y-on-y     

รอ้ยละ 0.4 สําหรบัปี 2562 เป็น 2.38 บาทต่อกโิลวตัต์-ชวัโมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเปลยีนแปลงของราคาขายปลกีทบีรษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ ซงึกลุ่มบรษิทั ขาย

ไฟฟ้าในราคาทีเป็นส่วนเพิมจากราคาขายปลีกทีบริษัทย่อยของ EVN เรียกเก็บ                   

(cost plus margin) 
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รายได้จากการขายไอน ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

• รายไดจ้ากการขายไอนําใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 67.3 

สาํหรบัปี 2562 เป็น 927 ลา้นบาท  

• ปรมิาณไอนําทขีายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 70.7 

สําหรบัปี 2562 เป็น 855,377 ตนั โดยมสีาเหตุมาจากการรวมลูกค้าไอนําอุตสาหกรรม

ของโครงการ SPP1 ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) และ     

ความตอ้งการใชไ้อนําทเีพมิขนึของลูกคา้อุตสาหกรรมรายเดมิในนิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบงั 

• ราคาขายไอนําต่อหน่วยแก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย ลดลง y-on-y รอ้ยละ 2.0 

สําหรบัปี 2562 เป็น 1,083.93 บาทต่อตัน จากการรวมรายได้จากการขายไอนําของ 

SPP1 (ซงึมรีาคาขายต่อหน่วยน้อยกว่าโครงการอนื) ตงัแต่เดอืน มีนาคม 2562 เป็นต้น

มา  

 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. / กฟน.  

• รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่กฟภ. / กฟน. เพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 157.7 สําหรบัปี 2562

เป็น 773 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การรวมงบการเงนิของ BGYSP หลงัจากถือ

หุน้เพมิ จากรอ้ยละ 49 เป็น รอ้ยละ 100 ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 และ 2) รายไดจ้ากโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนพนืดิน สําหรบัหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์ภาคการเกษตร กําลงัการผลติตดิตงั 30.8 เมกะวตัต์ ซงึเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์

ในเดอืน ธนัวาคม 2561 

รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาว  

• รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาวเพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 150.5 สําหรบัปี 2562

เป็น 268 ลา้นบาท เนืองจาก 1) การเปิดดาํเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา Nam Che 

1 ซงึเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์เมอืวนัท ี1 มถิุนายน 2562 และ 2) การเพมิขนึของปรมิาณ

นํา  

รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม 

• รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าเวยีดนามสาํหรบัปี 2562 อยู่ท ี1,623 ลา้นบาท จาก

การเปิดดําเนินการของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม ได้แก่

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์DT1&2 กําลงัการผลติตดิตงั 420 เมกะวตัต ์โครงการ

ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ใีหญ่ทสีุดในภูมภิาคอาเซียน ซงึเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ 

เมอืวนัท ี3 และ 13 มถิุนายน 2562 และโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Phu Yen 

TTP กําลงัการผลติตดิตงั 257 เมกะวตัต ์ซงึเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์เมอืวนัท ี10 มถิุนายน 

2562 
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 โครงสร้างต้นทุน 

  2561 2562 % เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร     

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาต ิ 22,139   26,618  20.2 

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,061   1,120  5.6 

ตน้ทุนการดาํเนินงานและการบาํรุงรกัษา 2,127   2,693  26.6 

ตน้ทุนอนื1 1,195   952  (20.3) 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 

(ไม่รวม ค่าเสอืมราคาและตดัจาํหน่าย) 

26,522   31,384  18.3 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 1,278   1,774  38.8 

ค่าเสอืมราคา (COGS) 3,210   4,569  42.3 

ค่าเสอืมราคา (SG&A)  131   91  (30.5) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 31,141  37,818  21.4 
1 รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง ซงึจะรบัรู้ตามความคบืหน้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงันําใน สปป.ลาว ซงึจะหกัล้างกบัรายได้จากการก่อสร้าง

ภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซงึจะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัช ีTFRIC 12 - Concession Agreement 

 ต้นทุนค่ากา๊ซธรรมชาติ 

• ต้นทุนก๊าซธรรมชาตเิพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 20.2 สําหรบัปี 2562 เป็น 26,618 ลา้นบาท โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชก๊้าซธรรมชาติทเีพมิขนึจากการผลติไฟฟ้าทเีพมิขนึ  และ

การเพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 5.3 ของราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลยีต่อหน่วยในปี 2562 เทยีบกบัปี 

2561 ซงึราคาก๊าซธรรมชาตจิะอ้างองิกบักบัราคาเฉลยีถ่วงนําหนักของก๊าซธรรมชาติทงัหมด

ของ ปตท. 

 ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม 

• ตน้ทุนค่าไฟฟ้าทซีอืจากบรษิทัย่อยของ EVN เพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 5.6 สาํหรบัปี 2562 เป็น 

1,120 ล้านบาท สอดคล้องกับการเปลยีนแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า

อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 

 ต้นทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 

• ต้นทุนการดําเนินงานและการบํารุงรกัษาเพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 26.6 สําหรบัปี 2562 เป็น 

2,693 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ

โรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4, ABPR5 และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ธรรมชาติแบบติดตงับนพนืดนิสําหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  ในปี 

2561, โครงการโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ DT1&2, โครงการโรงไฟฟ้าผลติ
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ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Phu Yen TTP และโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา Nam Che  ในช่วง

กลางปี 2562 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพมิขนึ y-on-y รอ้ยละ 38.8 สําหรบัปี 2562 เป็น 1,774 ลา้น

บาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 รายการอ่ืนๆ 

  2561 2562 % เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดอ้นื 460  289  (37.2) 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  182  101  (44.5) 

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน  (6) 138  n/a 

 รายได้อ่ืนๆ 

• รายไดอ้นืๆ ลดลง y-on-y รอ้ยละ 37.2 สําหรบัปี 2562 เป็น 289 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากกําไรจากการซอืกจิการ BGYSP 276 ล้านบาท ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 ซงึจะถูกตดั

จาํหน่ายปีละ 12 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาของสญัญาซอืขายไฟฟ้า  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

• ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมค้าลดลง y-on-y ร้อยละ 44.5 สําหรบัปี 2562 เป็น 

101 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเปลยีนแปลงวธิกีารลงบญัชสีําหรบัส่วนแบ่ง

รายไดข้องโครงการ BGYSP จากวธิสี่วนไดเ้สยี (Equity Method) มาเป็นการรวมงบการเงนิ 

(Consolidation Method) หลงัจากการถอืหุน้เพมิจากร้อยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาส   

ท ี3 ของปี 2561, 2) ส่วนแบ่งกําไรทลีดลงจากบรษิทัร่วม BGSENA เนืองจากมกีารบนัทึก

ค่าใชจ้่ายในการ refinance จํานวน 9 ลา้นบาท ในเดอืน พฤษภาคม 2562 และ 3) ส่วนแบ่ง

กําไรทลีดลงจากบรษิทัร่วม ABPIF เนืองจากการนําสง่เงนิจาก ABP1 ใหแ้ก่ ABPIF ไดส้นิสุด

ลงตามสญัญา ตงัแต่วนัท ี17 ก.ย. 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 

• บรษิทับนัทกึกําไรจากอตัราแลกเปลยีน 138 ล้านบาท สําหรบัปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากการบนัทกึกําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจริงจากยอดหนีค่าก่อสร้างในสกุล

ดอลลาร์สหรฐัของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในเวียดนาม เมอืสกุลเงนิดอง

เวยีดนามแขง็ค่า เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั  
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 ต้นทุนทางการเงิน และรายได้/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ 

  2561 2562 % เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ตน้ทุนทางการเงนิ     

ดอกเบยีจ่าย 2,424  2,705  11.6 

ดอกเบยีจ่ายแก่ ABPIF  343  199  (42.0) 

ดอกเบยีจ่ายจากเจา้หนคี่าก่อสรา้งทคีรบกําหนดชาํระเกนิกว่าหนงึปี 0  221  n/a 

ขาดทุน )กําไร(  จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 81  (605) n/a 

ตน้ทุนทางการเงนิอนื 79  111  40.5 

รวมต้นทุนทางการเงิน 2,927  2,631  (10.1) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้
 

  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 225  244  8.4 

ค่าใชจ้่าย )รายได้(  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (47) (8) (83.0) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 178  236  32.6 

 ต้นทุนทางการเงิน 

• ต้นทุนทางการเงนิลดลง y-on-y ร้อยละ 10.1 สําหรบัปี 2562 เป็น 2,631 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก 

• ดอกเบยีจ่ายจากเงนิกู้ยมื y-on-y เพมิขนึร้อยละ 11.6 สําหรบัปี 2562 เป็น 2,705 ล้าน

บาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกดอกเบยีจ่ายของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, 

ABPR4 และ ABPR5 หลังการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2561 และโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงันํา Nam Che 1 หลงัการเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ ในเดือน มิถุนายน 

2562 และการเขา้ซอืโครงการ SPP1 ในเดอืน มนีาคม 2562 

• ดอกเบยีจ่ายแก่ ABPIF y-on-y ลดลงร้อยละ 42.0 สําหรบัปี 2562 เป็น 199 ล้านบาท 

ตามกําหนดการเงนินําส่งจาก ABP1 และ ABP2 โดยการนําส่งเงนิจาก ABP  ให้แก่ 

ABPIF ไดส้นิสุดลงตามสญัญา ตงัแต่วนัท ี17 กนัยายน 2562 

• ดอกเบยีจ่ายจากเจ้าหนีค่าก่อสร้างทคีรบกําหนดชําระเกนิกว่าหนึงปี ท ี221 ล้านบาท 

สําหรบัปี 2562 ซึงคือการบันทึกต้นทุนทีเกิดจากการคิดลดเจ้าหนีค่าก่อสร้างทีครบ

กําหนดชาํระเกนิกว่าหนงึปี ตามมาตรฐานบญัช ี 

• ผลกําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิจากกจิกรรมจดัหาเงนิกู้ยมื สาเหตุหลกั

มาจากเงนิกู้ยมืสกุลดอลลารส์หรฐั โดยบรษิทับนัทกึผลกําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่

เกิดขนึจริง 605 ล้านบาท สําหรบัปี 2562 จากการทสีกุลเงนิบาทแขง็ค่าเมอืเทียบกบั

ดอลลารส์หรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว และบรษิทับนัทกึผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงั
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ไม่เกดิขนึจรงิ 81 ล้านบาท สําหรบัปี 2561 จากการทสีกุลเงนิบาทอ่อนค่าเมอืเทยีบกบั

ดอลลารส์หรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 32.6 สําหรบัปี 2562 เป็น 236 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของกําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 

 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

  2561 2562 เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

กําไรสาํหรบังวด 2,976  3,977  33.6 

บวก (กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 46  (730) n/a 

บวก รายจ่ายอนืทไีม่เกดิขนึเป็นประจาํ 5  411  8,120.0 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 3,027  3,658  20.8 

ลบ ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 1,184  1,496  26.4 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ 1,842  2,161  17.3 

กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานต่อหุน้  0.71  0.83  17.3 

จาํนวนหุน้ทใีชใ้นการคาํนวณ 2,607  2,607   

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

• กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน / กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน –ส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่ 

สําหรบัปี 2562 เพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 20.8 / ร้อยละ 17.3  เป็น 3,568 ล้านบาท / 2,161 

ลา้นบาท เนืองจาก 1) การดําเนินการเตม็ปีของโครงการโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ, 2) ผล

การดําเนินงานของโรงไฟฟ้า SPP1, โรงไฟฟ้าพลงันํา Nam Che 1 และโครงการผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ ในเวยีดนาม 2 โครงการ, 3) ปรมิาณการใช้เชอืเพลงิ (heat rate) ของ

โครงการโรงไฟฟ้า ABP3 และ ABP5 ทลีดลงหลงัจากการ upgrade และ 4) การลดต้นทุน

ทางการเงนิ แม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลยีต่อหน่วยเพมิขนึ y-on-y ร้อยละ 5.3 ในปี  

โดยมกีารปรบัปรุงรายการกําไรสุทธจิากการดาํเนินงาน สาํหรบัปี 2562 จากรายการดงันี 

• กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ จาํนวน 730 ลา้นบาท จากหนีและเจา้หนีค่า

ก่อสรา้งทเีป็นสกุลดอลลารส์หรฐั ขณะทสีกุลเงนิบาทและดองเวยีดนามแขง็ค่า เมอืเทยีบ

กบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว 

• รายจ่ายอนืทไีม่เกยีวขอ้งกบัการดําเนินงาน จํานวน 411 ล้านบาท โดยมสีาเหตุมาจาก 

1) รายการทไีม่ใช่เงนิสด จํานวน 221 ลา้นบาท ซงึคอืต้นทุนทเีกดิจากการคดิลดเจา้หนี

ค่าก่อสรา้งทคีรบกําหนดชาํระเกนิกว่าหนงึปีตามมาตรฐานบญัช,ี 2) ค่าใชจ้่ายทไีม่เกดิขนึ
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ประจําจากการตงัสํารองเพมิเตมิของค่าชดเชยสําหรบัพนักงานทเีกษียณอายุ และมอีายุ

งานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จํานวน 51         

ล้านบาท, 3) ค่าใช้จ่ายสําหรบัพนักงานของบริษัทเพอืให้ทํางานอยู่ร่วมกับองค์กรที

จดัสรรให้ในช่วง IPO จํานวน 61 ล้านบาท, 4) การตดัจําหน่ายวสัดุสํารองคลงั จํานวน 

69 ล้านบาท และ 5) ค่าใช้จ่ายในการ refinance ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย ์จาํนวน 9 ลา้นบาท 

14.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 สินทรพัย ์

  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 % เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y  

เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชวัคราว 15,179 23,663 55.9 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธ ิ 6,122 7,156 16.90 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 2,521 2,674 6.07 

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 23,822 33,493 40.6 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 62,350 72,132 15.7 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 10,115 10,451 3.3 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 4,349 5,160 18.6 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 76,814 88,200 14.8 

รวมสินทรพัย ์ 100,636 121,693 20.9 

 

• สนิทรพัยร์วมเพมิขนึ 21,057 ลา้นบาทหรอื รอ้ยละ 20.9 จาก 100,636 ลา้นบาท ณ วนัท ี31 

ธันวาคม 2561 เป็น  121,693 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดที

สาํคญัดงันี 

• ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืสุทธิเพมิขนึ 1,035 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 16.9 มสีาเหตุหลกั

มาจากรายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่  ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ทีเ ปิด

ดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นปี 2561 และหน่วยขายทเีพมิขนึจากการเขา้ซอืโครงการ SPP1 

ดงัทกีล่าวมาขา้งตน้ 

• ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิเพมิขนึ 9,781 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 15.7 มสีาเหตุ

หลกัมาจากการขยายโครงการลงทุนทงัในและต่างประเทศ 

• สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิเพมิขนึ 336 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 3.3 มสีาเหตุหลกัมาจาก

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์การก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงั



 

ส่วนท ี3 - 14 หน้า 14 

 
 

นําในประเทศ สปป.ลาว การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม PIC และการ

เขา้ซอืโครงการ SPP1 

• สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนืเพมิขนึ 811 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 18.6 มสีาเหตุหลกัมาจาก

ค่าสญัญาบรกิารระยะยาวจ่ายล่วงหน้า เงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการพฒันาโครงการ และเงนิ

จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 

 หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 % เปลยีนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยี 58,173 60,387 3.8 

เงนิกูย้มืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (ABPIF) 3,558 2,385 (33.0) 

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 6,188 18,656 201.5 

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 4,978 1,588 (68.1) 

รวมหน้ีสิน 72,897 83,016 13.9 

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 19,253 28,144 46.2 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 8,486 10,533 24.1 

รวมส่วนของเจา้ของ 27,739 38,677 39.4 

 

• หนีสินรวมเพิมขนึ 10,119 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 13.9 จาก 72,897 ล้านบาท ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 เป็น 83,016 ลา้นบาท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดทสีําคญั

ดงัน ี

• หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีเพมิขนึ 2,213 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 3.8 จาก 58,173 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เป็น 60,387 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการกูย้มืเงนิระยะสนัสาํหรบัซอืโครงการ 

• เงนิกู้ยมืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (ABPIF) ลดลง 1,173 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 33.0 มี

สาเหตุหลกัมาจากการหมดหนีสนิของ ABP1 หลงัจากสญัญาโอนผลประโยชน์ได้สนิสุด

ลง ตงัแต่วนัท ี17 กนัยายน 2562 ตามสญัญาโอนผลประโยชน์ระหว่าง ABP1 ABP2 และ 

ABPIF 

• หนีสนิหมุนเวยีนอนืเพมิขนึ 12,469 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 201.5 มสีาเหตุหลกัมาจาก

การเพมิขนึของเจา้หนีค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม 

• หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนืลดลง 3,390 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 68.1 มสีาเหตุหลกัมาจากปี 

2561 มกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายค่าก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทปีระเทศ

เวยีดนาม ทมีกํีาหนดระยะเวลาการชาํระเกนิ 1 ปี 



 

ส่วนท ี3 - 14 หน้า 15 

 
 

• ส่วนของเจ้าของรวมเพมิขนึ 10,938 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 39.4 จาก 27,739 ล้านบาท ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เป็น 38,677 ลา้นบาท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีด

ทสีาํคญัดงันี 

• สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพมิขนึ 8,891 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 46.2 มสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพมิขนึของกําไรสะสม และการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุนใน

เดอืนพฤศจกิายน 2562  

• ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุมเพมิขนึ 2,047 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 24.1 มสีาเหตุหลกั

มาจากกําไรสะสมทเีพมิขนึจากโครงการโรงไฟฟ้าทเีปิดดําเนินการ การจําหน่ายส่วนได้

เสยีในบรษิทัย่อยโดยไม่สูญเสยีการควบคุมร้อยละ 25 ในโครงการ SPP1 และการเพมิ

ทุนของผูถ้อืหุน้อนืในบรษิทัย่อยของบรษิทั 

14.4 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดมจีาํนวน 21,161 ลา้นบาท เพมิขนึจาก

สนิปี 2561 จาํนวน 8,601 ลา้นบาท ซงึประกอบดว้ย 

 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 9,455 

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน (6,657) 

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 5,910 

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน (107) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธ ิ 8,601 

 

• เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในรอบปี 2562 จํานวน 9,455 ล้านบาท มีสาเหตุ

หลกัมาจากเงนิสดรบัจากกจิกรรมดาํเนินงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

• เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนในรอบปี 2562 จํานวน 6,657 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัมา

จากเงนิสดจ่ายเพอืซอืกจิการ SPP1 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และเงนิลงทุนระยะสนั 

• เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิในรอบปี 2562 จํานวน 5,910 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกั

มาจากการออกหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน เงนิสดรบัจากการจําหน่ายส่วนไดเ้สยีโดย

ไม่สญูเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย และเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  
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ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ า ปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง      

บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วร

ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลู

อย่างถูกต้องครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทั และ

บรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่

เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิทั และบรษิทัย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม

ระบบดงักล่าว  

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว และบรษิทัได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ต่อผู้สอบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของ

บรษิทั และบรษิทัย่อย  

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกต้อง

แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายนพเดช กรรณสูต เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก

เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายนพเดช กรรณสตู ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

 
ช่ือ   ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 

1.  นายฮาราลด ์ลงิค ์ ประธานกรรมการ -ฮาราลด ์ลงิค-์ 

2. นางปรยีนาถ สนุทรวาทะ   กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร -ปรยีนาถ สุนทรวาทะ- 

 ช่ือผู้รบัมอบอ านาจ         ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 

 นายนพเดช กรรณสตู         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส – -นพเดช กรรณสตู- 
  การเงนิและบญัช ีและ 
                                             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
   

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ 
ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  

ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  
และเลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  
ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 

นายฮาราลด ์ลิงค ์
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอ 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 Director Accreditation Program (DAP) 2560 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
  ₋ ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่17 วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร (วปอ.) ปี 2547 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่11 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่2 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
  ₋ หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที ่1 สถาบนั

วทิยาการธุรกจิและอตุสาหกรรม  
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บรษิทั ทร ู          

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการอสิระ บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 75 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 เพาเวอร์ (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 ระยอง 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 
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กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
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 ์เอสพวี ี1 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 อลัม่า ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า 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 ฮาม่อน 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 เอือ้งนาง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอือ้งสาย 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 
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กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation 
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 
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. 
กรรมการ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
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 ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย  
 บดิานางสาวคาโรลนีโมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์  
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นางปรียนาถ สุนทรวาทะ 
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / ประธานคณะกรรมการจดัการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม 

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

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2559 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ     
  ₋ หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ที ่1 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์ 
  ₋ หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ าหรบั ผูบ้รหิารระดบัสงู  (ปธพ.) รุ่นที ่6 

สถาบนัพระปกเกลา้-แพทยสภา  
  ₋ หลกัสตูรหลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.) รุ่นที ่3 วทิยาลยัรฐัธรรมนูญ สถาบนัรฐัธรรมนูญ

ศกึษา ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ  
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นที ่18 วทิยาลยัการยุตธิรรม สถาบนั

พฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุธิรรม 
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่3 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
  ₋ หลกัสตูรนักบรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที ่4 วทิยาลยัยุตธิรรมทางปกครอง 

ส านักงานศาลปกครอง   
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (TEPCoT)    

รุ่นที ่5  
  ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่9 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
  ₋ ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) วทิยาลยัป้องกนั

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

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)  
จ านวน 93 แห่ง กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 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 ์(ราชบรุ)ี 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
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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 ์เอสพวี ี1 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 เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ี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 
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กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า 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 
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 เอือ้งนาง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอือ้งสาย จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มุกดาหาร) 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. 
กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd. 
กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited  
กรรมการ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั 
กรรมการ B.Grimm Solar Power Inc. 
กรรมการ Sisophon Clean Power Company Limited 
กรรมการ Ray Power Supply Company Limited 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
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 
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มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไม่ม ี-     
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นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ 
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

-ไม่ม-ี 
  

 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 

-ไม่ม-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 30 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 อลัม่า ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า 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 ์เอสพวี ี1 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 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง จ ากดั 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
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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 ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

บุตรสาวนายฮาราลด ์ลงิค ์
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นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถิุนายน 2559 
อายุ 55 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Pennsylvania 

(Wharton), USA 
 ₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 2561 
 ₋ หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 2560 
 ₋ หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 2559 
 ₋ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 2556 
 ₋ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2553 
 ₋ หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 2553 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋ Advanced Management Program, Harvard Business School, USA ปี 2558 
 ₋ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 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    
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 1 แห่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการอ านวยการบรหิาร และประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 3 แห่ง กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ 

จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มบรกิารทางการแพทย ์(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาล
สมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา) และหวัหน้าคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการทรพัยากร
บุคคล สภากาชาดไทย 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบั
 ดูแลกจิการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2562                                     ทีป่รกึษาคณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรม 
                                                      ราชเทว ีณ ศรรีาชา 
2557 – 2562  กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)  
2560 – 2561  อนุกรรมการวสิามญัเกีย่วกบัการสรา้งและพฒันาคุณภาพก าลงัคนภาครฐั ส านักงาน

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

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

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไม่ม ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 
 

 

นางเกตุวลี นภาศพัท์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถิุนายน 2559 
อายุ 64 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาโท Master of Business Administration (MBA), Fairleigh Dickinson University 
 ₋  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 2546 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่17 วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร (วปอ.) ปี 2547  
 ₋  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่14 สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทุน  
 ₋  หลกัสตูรภูมพิลงัแผ่นดนิ ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูของประเทศ รุ่นที ่1 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 ₋  หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม (นมธ.) รุ่นที ่2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ₋  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั    
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
 - ไม่ม ี- 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 26 แห่ง ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 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 และกรรมการบรหิาร 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 าเนินงานรา้นภูฟ้า 
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 ีโซลูชัน่ส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พระอาทติยแ์ลนด ์จ ากดั 
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กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 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 ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไม่ม ี- 
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นางอญัชลี ชวนิชย ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถิุนายน 2559 
อายุ 69 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, 

USA 
 ₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547 
 ₋ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 45/2547 

₋ หลกัสตูร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่น 10/2547 
₋ หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2549  

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วทิยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัร (วปอ.) ปี 2541 
 ₋ หลกัสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรบันักบรหิารระดบัสูง (ปปร.) 

รุ่นที ่6 สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2545  
 ₋ หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 7/2551 สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทุน 
 ₋ หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุ่น 3/2555 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

₋ หลกัสตูรนักบรหิารการยุตธิรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที ่4/2555 วทิยาลยัยุตธิรรม
ทางปกครอง ส านักงานศาลปกครอง   

 ₋ หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 3/2557 สถาบนัวทิยาการ
พลงังาน  

₋ หลกัสตูรหลกันิตธิรรมเพื่อประชาธปิไตย (นธป.) รุ่นที ่2/2557 วทิยาลยัรฐัธรรมนูญ สถาบนั
รฐัธรรมนูญศกึษา ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 1 แห่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 5 แห่ง กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
ประธานมลูนิธเิพื่อการอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 – ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกจิการ บรษิทั บ.ีกรมิ 
    เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั                                  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
2560 – ปัจจุบนั                                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
                                                      (มหาชน) 

 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2560 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
2554 – ปัจจุบนั นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
2543 – ปัจจุบนั ประธานมลูนิธเิพื่อการอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 
2559 – 2560 
2559 – 2560 

อนุกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริปูเศรษฐกจิ (ดา้นอุตสาหกรรมและบรกิาร) (สปท.) 
ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ (ดา้นพลงังาน) (สปท.) 

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

ประธานกรรมการ บรษิทั สยาม โซลาร ์จ ากดั 
กรรมการวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(ประธานวศิวกรหญงิไทย) 

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

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไม่ม ี-  
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นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถิุนายน 2559 
อายุ 65 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาเอก PhD (Chemical Engineering), Monash University, Australia 
 ₋ ปรญิญาโท M Eng (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology 
 ₋ ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เคมวีศิวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2548 
 ₋ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2548 

₋ หลกัสตูร Finance for Non Finance Directors (FND) 2548 
₋ หลกัสตูร Director Certification Program Refresher (DCPRE) 2551 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 
          -ไม่ม-ี 

  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
   -ไม่ม-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 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 ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไม่ม ี-  
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นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

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

สวนดุสติ 
 ₋ ปรญิญาโท สาขาวชิาธุรกจิอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

₋ ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
₋ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและมสีทิธปิระกอบวชิาชพีสอบบญัช ีเลขที ่3733  

 ₋  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 16/2562  

₋ หลกัสตูร Strategic Board Master (SBM) รุ่น 1/2560 
₋ หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17/2556 
₋ หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 18/2551 
₋ หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551 
₋ หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2551 
₋ หลกัสตูร Chartered Director Program (CDP) รุ่น 3/2551 

 ₋  หลกัสตูร Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5/2550 
 ₋ หลกัสตูร Director Diploma Examination (Fellow member) รุ่น 18/2548 

₋ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548  
 ₋  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2548 
 ₋ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2547 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   
 ₋ หลกัสตูรธรรมาภบิาลทางการแพทย ์ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ.) รุ่นที ่3 สถาบนั

พระปกเกลา้-แพทยสภา 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (TEPCoT) 

รุ่นที ่7 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่4 สถาบนัวทิยาการพลงังาน  
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุ่นที ่2) วทิยาลยัพฒันา  

มหานคร 
 ₋ หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      

(วปอ.) ปี 2554 
 ₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่11 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 ₋ การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรบันักบรหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ 

(ปปร.) รุ่นที ่10 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 4 แห่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั นามยงเทอรม์นิัล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แอพพลแิคด จ ากดั (มหาชน) 

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

กรรมการ บรษิทั ซพีเีอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
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กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั                                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แอพพลแิคด จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั นามยงเทอรม์นิัล จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 

กรรมการ บรษิทั ซพีเีอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามญั ดา้นกายภาพ การใชพ้ืน้ที ่และสิง่แวดลอ้ม สภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิ

2556 – 2558 กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัช ีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศกึษา กระทรวงการคลงั 
2556 – 2558 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศกึษา กระทรวงการคลงั 
2556 – 2558 ทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
2556 – 2558 กรรมาธกิารการท่องเทีย่วและกฬีา สภาผูแ้ทนราษฎร 
2550 – 2558 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง - หุน้   
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม - หุน้  
มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
 - ไม่ม ี-  
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นายสุรศกัด์ิ โตวนิชย ์   
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส - สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้า /  
กรรมการจดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2539 
อายุ  59 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไม่ม-ี 
  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
-ไม่ม-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 20 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 ์เพาเวอร์ (มุกดาหาร) 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 
กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited  
กรรมการ B.Grimm Solar Power Inc. 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั 
กรรมการ Sisophon Clean Power Company Limited 
กรรมการ Ray Power Supply Company Limited 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี   
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจ าหน่าย
 ไฟฟ้า 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 
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มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไม่ม-ี   
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นายโชติ ชูสุวรรณ   
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ-ประเทศไทย / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส-สายงานปฏิบติัการ / กรรมการจดัการ / 
กรรมการบริหารความเส่ียง  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  17 กุมภาพนัธ ์2557 
อายุ  57 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

 
  

₋ ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่60   
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 

-ไม่ม-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 41 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 ์(มุกดาหาร) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ่อทอง วนิดฟ์ารม์ 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 ์(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 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
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  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ี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 
กรรมการ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2559 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร-ประเทศไทย และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-สายงาน

ปฏบิตักิาร 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 ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไม่ม-ี    
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นายอรณุพนัธ์ ภู่ทอง   
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – สายงานพฒันาธรุกิจและโครงการ Conventional / สายงานการพาณิชยแ์ละจดัซื้อจดัจ้าง / 
กรรมการจดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  25 เมษายน 2562  
อายุ  56 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ส าหรบัผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-ไม่ม-ี   
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-ไม่ม-ี 
  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 

-ไม่ม-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 1 แห่ง  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 

ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2562 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานพฒันาธรุกจิและโครงการ Conventional และ  

สายงานการพาณิชยแ์ละจดัซื้อจดัจา้ง บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2558 - 2562 
2549 - 2562 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เจร่า พาวเวอร ์เอน็จเินียริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เจร่า พาวเวอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง  35,000      หุน้ (รอ้ยละ 0.0013) 
คู่สมรส  -   หุน้ 
บุตร  -   หุน้ 
รวม  35,000      หุน้ 

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

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

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มนีาคม 2550 
อายุ  47 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท นิตศิาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

₋ ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ₋ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2558 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

₋ หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุ่นที ่5 ปี 2558 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่11 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 

-ไม่ม-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 42 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 ์โฮลดิง้ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มุกดาหาร) 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 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 ์(ศรบุีญเรอืง) จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
  กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 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 ทเวนตี้ทู 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. 
กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited  
กรรมการ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั  
กรรมการ B.Grimm Solar Power Inc. 
กรรมการ Sisophon Clean Power Company Limited 
กรรมการ Ray Power Supply Company Limited 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 
ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
2550 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ส านักกฎหมาย 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 ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไม่ม-ี   
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นายนพเดช กรรณสูต   
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส - การเงินและบญัชี / กรรมการจดัการ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  30 มนีาคม 2558 
อายุ  44 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 
  ₋ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่191  
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

₋ หลกัสูตรนักลงทุนผูท้รงคุณวุฒ ิ(Thai Intelligent Investors Program | TIIP) รุ่นที่ 4 สมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

₋ หลกัสตูรส าหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิ(วธอ.) รุ่นที ่2 สถาบนัวทิยาการธรุกจิและอุตสาหกรรม  
₋ หลักสูตรนักบริหารการเงินทางกลยุทธ์ฯ (Strategic CFO in Capital Markets) รุ่นที่  3     

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
₋ หลกัสูตรผู้บรหิารระดับสูง (Capital Market Academy) (วตท.) รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน  
₋ หลกัสูตรนักบรหิารระดบัสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม (นมธ.) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบนัวทิยาการ

ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
₋ หลักสูตรวทิยาการการจัดการส าหรบันักบรหิารระดับสูง (Advance Master Management 

Program | AMM) (วบส.) รุ่นที ่2 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
                                                   ประวตักิารอบรมการพฒันาความรูต้่อเนื่องตามเกณฑก์ าหนดคุณสมบตัขิอง CFO ในปี 2562  
                                                   โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย จ านวน 7 ชัว่โมง ไดแ้ก่  

                                       -   TLCA CFO CPD ครัง้ที ่1/2562 หวัขอ้ “นโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาด    
                                           ทุนและการสนับสนุนการท างานของบรษิทัจดทะเบยีน” (2 ชัว่โมง) 
                                       -   TLCA CFO CPD ครัง้ที ่2/2562 หวัขอ้ “Automation & RPA (Robot Process   
                                           Automation) for Accounting” (2 ชัว่โมง) 
                                       -   TLCA CFO CPD ครัง้ที ่4/2562 หวัขอ้ “How important are intangible assets  
                                           impairments?” และ “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” (3 ชัว่โมง) 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 

-ไม่ม-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 39 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 ์(มุกดาหาร) 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 
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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 โซลาร์ 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 ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์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 เพาเวอร ์เอสพวี ี1 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 
กรรมการ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั 

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

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

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

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไม่ม-ี 
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นางสาวศิริวงศ ์บวรบุญฤทยั  
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 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 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)  

(เกยีรตนิิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-ไม่ม-ี   
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ   

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

ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
₋ หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program | TIIP) รุ่นที่  5 

สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 

-ไม่ม-ี   
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 3 แห่ง กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company 

 กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company 
     กรรมการ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 

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 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรมและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

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

มีคณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
 ขายล่วงหน้า 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

-ไม่ม-ี   
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นางสาวพรทิพย ์ตัง้พงศบ์ณัฑิต  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่-บญัชี 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง  1 มกราคม 2557 
อายุ  55 ปี 
ประวตักิารศกึษา  ₋ ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

₋ ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-ไม่ม-ี   
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 

-    โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ดัการยุคใหม ่รุ่นที ่66 (MMP 66) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ    
     การบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั          

                                                           ประวตักิารอบรมการพฒันาความรูต้่อเนื่องดา้นบญัช ีในปี 2562 จ านวน 40.30 ชัว่โมง  
                                              ดา้นบญัช ี-    PwC Thailand’s Symposium 2562 หวัขอ้ “บรหิารความทา้ทายขององคก์รใน  
                                                                ทศวรรษใหม่อย่างมอือาชพี” (6.30 ชัว่โมง)  
                                                           -   TFRS9 การบญัชเีครื่องมอืทางการเงนิส าหรบัองคก์รทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ (14 ชัว่โมง)                
                                              ดา้นอื่น ๆ -   PwC Thailand’s Symposium 2019 หวัขอ้ “ถงึเวลาเตรยีมความพรอ้มรบัมอืการ 
                                                               เปลีย่นแปลงของกฎหมายและภาษอีากร” (6 ชัว่โมง)  

                                              -  จ่ายเงนิไปต่างประเทศอย่างไรใหป้ระหยดัภาษสีงูสุด (7 ชัว่โมง) 
-  Transfer Pricing ปี2562 การก าหนดราคาโอนระหว่างบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธก์นั    
    (7 ชัว่โมง) 

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 

-ไม่ม-ี    
องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
จ านวน 1 แหง่    กรรมการ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั  
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 
 -ไม่ม-ี 

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 ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า  
- เป็นผูท้ าบญัชทีีม่คีุณสมบตัแิละเงื่อนไขตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
-ไม่ม-ี 
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หมายเหตุ 
1. กรรมการและผูบ้รหิารทัง้หมดขา้งตน้ ไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษอนัเนือ่งจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอื พ.ร.บ. สญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ในความผดิดงัต่อไปนี้  
(1)  การกระท าการโดยไม่สุจรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
(2) การเปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มลู หรอืขอ้ตวามอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจท าใหส้ าคญัผดิ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ใน

สาระส าคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทุน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทุนในการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืสญัญาซื้อขายลว่งหน้า หรอืมหีรอืเคยมี

ส่วนรว่มหรอืสนับสนุนการกระท าดงักล่าว 

2. จ านวนกรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัตามหนังสอืรบัรองบรษิทั  
นายฮาราลด ์ลงิค ์หรอืนางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์หรอืนางปรยีนาถ สุนทรวาทะ กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและ
ประทบัตราส 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 
2562 - 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)   -ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
 
ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั แสดงอยู่ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกจิการ” 
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รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคมุในบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ทีประกอบธุรกิจหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคมุในบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมทีประกอบธุรกิจหลกั

1. นายฮาราลด ์ลงิค์ X, N / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ /, // /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. นางสาวคาโรลนีโมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์ /, N / / / / / / / / / / / / /

4. นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย ///, Nx, C

5. นางเกตุวล ีนภาศพัท์ ///, N

6. นางอญัชล ีชวนิชย์ ///, Ax, C

7. นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล ///, Cx, A

8. นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข ///, A

9. นายสุรศกัด ิโตวนิชย์ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10. นายโชต ิชสูุวรรณ // /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11. นายอรณุพนัธ ์ภูท่อง // // /

12. นายพรีเดช พฒันจนัทร์ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

13. นายนพเดช กรรณสูต // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14. นางสาวพรทพิย ์ตงัพงศบ์ณัฑติ // // /

15. นางสาวศริวิงศ ์บวรบุญฤทยั // // / / /

หมายเหตุ: X  = ประธานกรรมการ Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

/  = กรรมการ A = กรรมการตรวจสอบ N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

// = ผู้บริหาร Cx = ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ

/// = กรรมการอิสระ C = กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ

บริษทัร่วม

BGPSS BGLNGBPB2 APR ABPS BGPS BPSLC
BSP (Bamnet 

Narong)

BSP (Yang 

Talat)

BSP (Wanon 

Niwat)

BSP 

(Sriboonruen
PICTPSBGSENA SolarwaBGPSP TWP BIP2 BGPR1 BGPR2Nam Khao BPWHA1 BIP1 BSP (Cha Am) BSP (Sap Yai) BGYSP Phu Yen TTPNam Che RayABP4

รายชือ
ABP ABP1 ABP2 ABP3BGP

บริษทัย่อย

BGP 

(Malaysia)
BGC1 BGC2ABPR3 BW BGPL XXHPABPR4 ABPR5 BPHL BPLC1 BPLC2 BGPSKABP5 ABPH APB ABPR1 ABPR2 SCPBSPIGlow SPP1BGP Korea

BSP (Chai 

Badan)

BSP (Chon 

Daen)
ABPSPV1 BSPRT BGSNAPA BG Spectrum

BGP 

(Cambodia)
BGP (Poipet) BGRP1 BGRP2 VTS DTE
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รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562) 

นายสุชล วฒันสุขชยั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 

วนัทเีขา้ดํารงตําแหน่ง 8 มถิุนายน 2559 

อายุ 59 ปี 

ประวตักิารศกึษา ₋ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA), 

Master of Applied Statistics, Major: Computer Science 

₋ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ, 

ปรญิญาตรสีาขาระบบสารสนเทศ 

ประวตักิารอบรมอนืๆ   

  ₋ ระบบการควบคุมภายในสาํหรบับรษิทัทยีนื 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 

₋ เทคนิคการเขยีนรายงานการตรวจสอบภายในเพอืสรา้งมลูค่าเพมิใหแ้ก่องคก์ร 

₋ TFRS15 รายไดจ้ากสญัญาททีํากบัลูกคา้ (หลกัการและมาตรฐานทางบญัช)ี 

₋ Financial Statement Analysis 

   

ตาํแหน่งอืนๆ ในปัจจบุนั  ไม่ม ี

 

   

ประวติัการทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ม.ิย. 2559 – ปัจจุบนั 

2539 – 2559 

 

2536 – 2539 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตรวจสอบภายใน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System)  

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั 

หวัหน้าหน่วยงานบรหิารระบบขอ้มลู (Management Information System)  

บรษิทั บ.ีกรมิ โฮลดงิ จํากดั 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ตนเอง 141,200 หุน้   

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย  

 ไม่ม ี
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รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ (“บรษิทั”) 

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ท่าน ซงึเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิอกีทงัยงัมปีระสบการณ์ทางดา้นธุรกจิพลงังาน

และวศิวกรรม ดา้นบญัชแีละดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ นางอญัชล ีชวนิชย ์เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาย

อนุสรณ์ แสงนิมนวล และนางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมนีายสุชล วฒันสุขชยั ผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทตีามขอบเขต และความรบัผดิชอบอย่างเป็นอสิระตามทไีดร้บั 

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึงสอดคล้องตามแนวปฏิบตัิทดีีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ 

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และไดร้ายงาน 

ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นวาระประจาํ  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารจดัประชุมทงัสนิ 12 ครงั และมกีารเขา้เยยีมชมโรงไฟฟ้า

และโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ทงัในและต่างประเทศ นอกจากนี  มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีรบั

อนุญาต และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั โดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม (Private Session) ทงัสนิ 

2 ครงั เพอืใหม้นัใจว่าผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน  

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทมีสีาระสาํคญัโดยสรุป ดงัต่อไปนี   

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล งบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการ 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการประจําปี 2562 ร่วมกบัผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และฝ่ายบริหาร ในประเด็นทมีี

สาระสําคญั การปรบัปรุงรายการบญัชทีสีําคญั การประมาณการทางบัญชทีสี่งผลต่อขอ้มูลทางการเงนิและงบ

การเงนิและเรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) ในรายงานผูส้อบบญัช ีโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบสรุปความเหน็ว่าการจดัทํางบการเงนิ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของ

กลุ่มกจิการ มกีารจดัทําขนึอย่างถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา และเชอืถอืได ้ซงึเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิของไทยเพอืเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงนิ ซงึผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดร้ายงานความเหน็อย่างไม่มี

เงอืนไข ไม่พบขอ้สงัเกตทเีป็นสาระสาํคญั ผลการประเมนิการควบคุมมคีวามเหมาะสม ไม่พบการปกปิดขอ้มลู 

และสามารถทาํงานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเกยีวกบัการจดัทําบทรายงานการวเิคราะห์ของฝ่าย

บรหิาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพอืใหม้นัใจว่ามขีอ้มลูทถีูกต้อง ครบถว้น เพยีงพอ 

และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทุนทวัไปในการนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน 
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การสอบทานรายการระหว่างกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ของกลุ่มกจิการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการสอบทานพบว่า รายการระหว่างกนัของกลุ่มกจิการได้มีการ

ดําเนินการตามเงอืนไขการค้าทวัไป มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มกิจการและไม่เออื

ประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง  

การสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิาน และกํากบัใหก้ลุ่มกจิการดาํเนินกจิการต่างๆอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของกลุ่มกจิการ ซงึครอบคลุมถงึนโยบาย ระเบยีบ

ต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชนั อย่างเคร่งครดั นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบไดกํ้าชบัให้

บรษิทัตดิตามร่างกฎหมายทอียู่ในระหว่างการพจิารณาและอาจสง่ผลกระทบต่อบรษิัท เพอืเตรยีมความพรอ้ม

ก่อนการประกาศใชใ้หม่ 

การสอบทานการบริหารความเสียงและการประเมินการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบการกํากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสยีง ทดีําเนินการโดยคณะ

กรรมการบรหิารความเสยีงอย่างสมาํเสมอทุกไตรมาส รวมถงึสนับสนุนการบรหิารความเสยีงและการควบคุม

ภายในตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) Framework  และยงัมกีารกําหนดดชันีชวีดัความเสยีง (Key Risk Indicators :  KRIs) เพอืใชเ้ป็นแนว

ทางการบรหิารความเสยีงและควบคุมความเสยีงใหอ้ยู่ในระดบัทยีอมรบัได ้มกีระบวนการทบทวนและตดิตาม

การดําเนินงานอย่างสมําเสมอ เพือให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ ที ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์และ

ตอบสนองต่อการเปลยีนแปลงอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทงัน ีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) ผลการสอบทานพบว่า ไม่พบประเด็นหรอืขอ้บกพร่องทอีาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและงบ

การเงินของกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสําคญั อีกทงัระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการมีความโปร่งใส 

เพยีงพอและเหมาะสม 

การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดกํ้ากบัดูแลใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ โดยใหร้ายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีได้ระบุไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบ
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ภายใน เพอืใหม้กีารปฏบิตังิานทถีูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของ ก.ล.ต. นโยบายกํากบั

ดแูลกจิการทดี ีและมาตรฐานสากลในการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบภายในประจําปีและแผน

ระยะยาวโดยมุ่งเน้นพจิารณาจากความเสยีงเป็นสําคญั (Risk-based Approach) การปฏบิตังิานตามแผน ผล

การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้แนะนําการดําเนินการแก้ไขในประเดน็ทมีนีัยสําคญั 

รวมทงัผลการปฏบิตังิานประจําปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพฒันาบุคลากร และการประเมนิความ

เพยีงพอและเหมาะสมของทรพัยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพอืให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) เพอืใหเ้กดิ

การกํากบัดูแลกิจการทดีอีย่างเป็นระบบ และสอบทานนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิ

(Whistleblowing) เพอืใหส้ามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนสําหรบัการปฏบิตังิานทไีม่เป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบ

ของบรษิทั ตลอดจนมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสโดยถอืขอ้มลูสว่นบุคคลและเอกสารหลกัฐานของ

ผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการ เพอืเพิมประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดี ี

การพิจารณาเสนอแต่งตงัผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบจาก

ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิพลงังาน 

รวมถงึค่าตอบแทนการสอบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพอืนําเสนอ

ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 โดยพจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คู

เปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั โดยม ีนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3445 นายไพบูล 

ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4298 และนายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขท ี6552 

เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ของบรษิทั ซงึผูส้อบบญัชทีงั 3 ท่านดงักล่าว เป็นผูส้อบ

บญัชทีไีดค้วามเหน็ชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีตามความรบัผิดชอบโดยใช้ความรู้

ความสามารถทหีลากหลาย มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ และปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบักฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ เพอืประโยชน์ต่อผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า กลุ่มกจิการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการ

ดาํเนินงานทมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารจดัทาํงบการเงนิแสดงขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัและเชอืถือได ้

สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเพยีงพอ มรีะบบการกํากบัดแูลกจิการทดี ีระบบการบรหิารจดัการ
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ความสยีง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทเีหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมทงัมกีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งครบถว้น  

 

 

                                                                                     -นางอญัชล ีชวนิชย-์                                    

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 



 

 

 
 

คาํนิยาม 

นอกจากจะกาํหนดไว้เป็นอย่างอืนในเอกสารฉบบันี ให้คาํดงัต่อไปนีมีความหมายดงันี 

ABP บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั 

ABP1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จาํกดั 

ABP2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จาํกดั 

ABP3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จาํกดั 

ABP4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จาํกดั 

ABP5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จาํกดั 

ABPH บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดงิ จาํกดั 

ABPIF กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

ABPR1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จาํกดั 

ABPR2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จาํกดั 

ABPR3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จาํกดั 

ABPR4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จาํกดั 

ABPR5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จาํกดั 

ABPS บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

ABPSPV1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 จาํกดั                                   

(ชอืเดมิ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (ระยอง) จาํกดั) 

AF ดชันีความพรอ้ม (Availability Factor) 

AMATA Joint Stock Amata (Vietnam) Joint Stock Company  

APB Amata Power (Bien Hoa) Limited 



 

 

 
 

APR บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จาํกดั 

ASEAN สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

BGC1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 1 จาํกดั 

BGC2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบรุ)ี 2 จาํกดั 

BGGP บรษิทั บ.ีกรมิ กรนี เพาเวอร ์จาํกดั 

BGLNG  

 

BGP (Cambodia) 

BGP (Korea) 

BGP (Lao) 

บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจาํกดั                                                       

(ชอืเดมิ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์4 จาํกดั) 

B.Grimm Power (Cambodia) Company Limited 

B.Grimm Power Korea Limited 

B.Grimm Power (Lao) Company Limited 

BGP (Malaysia) B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 

BGP (Poipet) B.Grimm Power (Poipet) Company Limited 

BGPR1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จาํกดั 

BGPR2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จาํกดั 

BGPS บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

BGPSP บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จาํกดั 

BGPSS บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชนั จาํกดั  

(ชอืเดมิ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์3 จาํกดั) 

BGRP1 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จาํกดั 

BGRP2 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์2 จาํกดั 

BGSENA  บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จาํกดั 



 

 

 
 

BGSNP บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จาํกดั 

BGSPS1 บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จาํกดั 

BGSPT บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จาํกดั 

BGYSP บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จาํกดั 

BIP1 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จาํกดั 

BIP2 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จาํกดั 

BOI คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

BPB2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ) 2 จาํกดั 

BPHL บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดงิ (แหลมฉบงั) จาํกดั 

BPLC Group กลุ่มบรษิทัแหลมฉบงั 

BPLC1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จาํกดั 

BPLC2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จาํกดั 

BPSLC บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จาํกดั 

BPWHA1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั                               

(เดมิชอื บรษิทั บ่อวนิ คลนี เอนเนอจ ีจาํกดั) 

BSPCB บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จาํกดั 

BSPCD บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จาํกดั 

BSP Inc. (Philippines) B.Grimm Solar Power, Inc. 

BSPRT บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จาํกดั 

BTU หน่วยรบัความรอ้นระบบองักฤษ (บทียี)ู 



 

 

 
 

  

BTW บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จาํกดั 

DCQ ปรมิาณก๊าซทผีูข้ายจะต้องสง่มอบตามสญัญาใหแ้ก่ผูซ้อืในแต่ละวนั 

DSC Daosavanh Co., Ltd. 

DSV Daosavanh Investment and Construction Group Company Limited 

DTE Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company 

DT 1&2 โครงการ Dau Thieng 1&2 

EDC การไฟฟ้าประเทศกมัพชูา 

EDL การไฟฟ้าประเทศลาว 

EPC การดาํเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง  

EU สหภาพยุโรป 

EVN การไฟฟ้าแห่งประเทศเวยีดนาม 

FiT อตัรารบัซอืไฟฟ้าคงทตีลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff) 

FOF ดชันีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor) 

HRSG หมอ้ไอนําแบบความรอ้นทงิ (Heat Recovery Steam Generator) 

IFRS มาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 

IPP ผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ 

IPS ผูผ้ลติไฟฟ้า เพอืจาํหน่ายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม 

IPS GSA สญัญาซอืขายก๊าซสาํหรบัภาคอุตสาหกรรมพลงังาน 

IUs ลูกคา้อุตสาหกรรม 



 

 

 
 

LIBOR อตัราดอกเบยีเงนิใหกู้้ยมืระหว่างธนาคารพาณิชยซ์งึมฐีานะและชอืเสยีงดมีาก

ซงึกําหนด ณ ตลาดการเงนิทกีรุงลอนดอน 

MLR อตัราดอกเบยีเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาทธีนาคารพาณิชยเ์รยีกเกบ็จากลูกคา้ชนัดี

รายใหญ่ 

MOF ดชันีการหยุดซ่อมเพอืบํารุงรกัษา (Maintenance Outage Factor) 

Nam Che 1 นําแจ 1 ไฮโดรพาวเวอร ์คอมพานี ลมิเิตด็                                     

(Nam Che 1 Hydropower Company Limited) 

Nam Khao นําคาว ไฮโดรพาวเวอร ์คอมพานี ลมิเิตด็                                      

(Nam Khao Hydropower Company Limited) 

Net ACQ ปรมิาณก๊าซสุทธทิสีง่และรบัมอบกนัในหนึงปี 

O&M การปฏบิตักิารและบํารุงรกัษา 

OEM ผูร้บัจา้งผลติสนิคา้ 

Phu Yen TTP Phu Yen TTP Joint Stock Company 

PIC Progress Interchem (Thailand) Limited 

POF ค่าดชันีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor) 

PV โฟโตโวลตาอกิ (Photovoltaic) 

Ray Ray Power Supply Company Limited  

SCP Sisophon Clean Power Company Limited 

Solar WVO and CO-OP โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตงับนพนืดนิสาํหรบั

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 

Solarwa บรษิทั โซลารว์า จาํกดั 

SPP ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ 



 

 

 
 

SPP1 บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จาํกดั 

SSC ขอ้บกพร่องทมีนีัยสาํคญัต่อความปลอดภยั  

SVG บรษิทั เอสว ีกรุ๊ป จาํกดั 

TFRS มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 

THBFIX อตัราดอกเบยีของการกูย้มืเงนิบาท 

TPS บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชยีล จาํกดั 

TWP บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มกุดาหาร) จาํกดั 

VSPP ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก 

VTS Viet Thai Solar Joint Stock Company 

XXHP Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กกพ. คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 

กฎหมายวิสาหกิจ กฎหมายวสิาหกจิ เลขท ี46/เอน็เอ ลงวนัท ี26 ธนัวาคม 2556 (ประเทศลาว) 

กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กปน. การประปานครหลวง 

กพช. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กฟภ. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 

 

 
 

กลุ่มบริษทั  บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) รวมถงึบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 

โครงการโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างหรือการพฒันา 

โครงการโรงไฟฟ้าทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งหรอืการพฒันา หมายถงึ โครงการ

โรงไฟฟ้าทีมีการทําสญัญาซือขายไฟฟ้าหรือหนังสือยืนยันว่าจะมีการทํา

สญัญาซือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. กฟภ. EDL หรือหน่วยงานทางการอืนๆ ที

เกยีวขอ้งแลว้ ทงันีประมาณการกําลงัการผลติ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ และ

กําหนดวนัเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลียนแปลงระหว่างการ

พฒันาตามความเหมาะสมของโครงการ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไทย วินด ์ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์จาํกดั 

บริษทั / บี.กริม เพาเวอร ์ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ปตท. บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พ.ร.บ.การประกอบกิจการ

พลงังาน 

พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรกัษ์

พลงังาน 

พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.บริษทัมหาชนฯ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 

พ.ร.บ.สิงแวดล้อม พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสงิแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

(และทแีกไ้ขเพมิเตมิ) 

พพ. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

ยนัฮีโซล่า บรษิทั ยนัฮ ีโซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพิมเติม พ.ศ. 2537) 

ระเบยีบการรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2535               

(แกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2537) 



 

 

 
 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2541 ระเบยีบการรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2541 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2548 ระเบยีบการรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2548 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 ระเบยีบการรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2550 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ไข

เพิมเติม พ.ศ. 2552-2553) 

ระเบยีบการรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ พ.ศ. 2550               

(แกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2552-2553) 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 ระเบยีบการรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็                          

(ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration) พ.ศ. 2553 

ระเบียบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ไข

เพิมเติม พ.ศ. 2554) 

ระเบยีบการรบัซอืไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็                          

(ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneraiton) พ.ศ. 2553                                             

(แกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2554) 

รายงาน EIA รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสงิแวดลอ้ม 

วู้ด กรุป๊ เฮฟวี อินดสัเตรียล  

เทอรช์ายน์ (ประเทศไทย)  

บรษิทั วูด้ กรุ๊ป เฮฟว ีอนิดสัเตรยีล เทอรช์ายน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

สผ. สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

สพช. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

อมตะ คอรป์อเรชนั บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

อีวาย ประเทศไทย / EY บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 
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