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สารบัญ

4 บีี.กริิม 143 ปีี

6 สาริจากปีริะธานกริริมการิ / ปีริะธานเจ้าหน้าทีี่�บีริิหาริ

8 พัันธสัญญา 2564

12 ข้้อมูลสำาคััญ 2564

14 ริางวััลแห่งคัวัามสำาเริ็จ

16 วัิสัยที่ัศน์ และพัันธกิจ

20 7 ยุที่ธศาสตริ์ มุ่งสริ้างพัลังให้กับีสังคัมโลกด้้วัยคัวัามโอบีอ้อมอาริี 

การประชุุมธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ 
22 โคัริงสริ้างและการิด้ำาเนินงานข้องกลุ่มบีริิษััที่

83 การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

94 การิขั้บีเคัล่�อนธุริกิจเพ่ั�อคัวัามยั�งย่น

105 การิวัิเคัริาะห์และคัำาอธิบีายข้องฝ่า่ยจัด้การิ

120 ข้้อมูลที่ั�วัไปี

การกำากับดำูแลกิจการ
122 การิกำากับีดู้แลกิจการิ

132 โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ

158 คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ

196 ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

234 การิคัวับีคัุมภายในและริายการิริะหวั่างกัน

งบการเงินิ 
245 งบีการิเงิน

ภาคผนิวก
384 คัำานิยาม

391 เอกสาริแนบี (เปิีด้เผู้ยไว้ับีนเวั็บีไซต์) 

ในกรณีีทีี่� แบบ 56-1 One Report ฉบับนี�อ้้างอิ้งข้้อ้มููลทีี่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่ 
ให้้ถืือ้ว่็าข้้อ้มููลทีี่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ดังกล่าว็เป็ินส่ว่็นห้น่�งข้อ้งแบบ 56-1 One Report ฉบับนี� 

โดยคณีะกรรมูการบริษััที่รับผิดชอ้บต่์อ้คว็ามูถืูกต้์อ้งครบถ้ืว็นข้อ้งข้้อ้มููลทีี่�อ้้างอิ้งนั�น
เชน่เดียว็กับการนำาข้้อ้มููลมูาแส่ดงให้้ปิรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�   
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005บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บี.กริม 143 ปี

บีี.กริิม 143 ปีี

บีี.กริิม ก่อตั�งข้้�นเม่�อปีี 2421 ด้้วัยคัวัามคัิด้ที่ี�อยากพััฒนาคัุณภาพัชีีวัิตคัวัามเปี็นอยู่ข้องชีาวัสยาม  
จ้งได้้เริิ�มต้นธุริกิจร้ิานข้ายยาตำาริับีตะวัันตก ชี่�อ “สยามด้ิสเปีนซาริี” ซ้�งข้้�นช่ี�อด้้านคัวัามเป็ีนเลิศด้้านสินค้ัา 
และบีริิการิ เปี็นที่ี�นิยมและยอมริับีในริาชีสำานัก ได้้ริับีพัริะมหากริุณาธิคัุณโปีริด้เกล้าฯ แต่งตั�งให้เปี็น  
“ริ้านยาหลวัง” ต่อมาได้้มีการิจัด้ตั�งห้าง บีี.กริิม แอนโก ซ้�งเปี็นริ้านจำาหน่ายสินคั้าเยอริมันแห่งแริกในสยาม 
ด้้วัยคัวัามตั�งใจและมุ่งมั�นด้ำาเนินธุริกิจจำาหน่ายสินคั้าที่ี�มีคัุณภาพั มีคัวัามซ่�อสัตย์สุจริิต ห้าง บีี.กริิม แอนโก 
จ้งได้้ริับีพัริะมหากริุณาธิคัุณโปีริด้เกล้าฯ แต่งตั�งให้เปี็น “ผูู้้จำาหน่ายสินคั้าแก่ริาชีสำานัก”  

ในรัชส่มูัยรัชกาลทีี่� 5 ที่รงเล็งเห็้นการพััฒนาโครงส่ร้างพัื�นฐานด้านการชลปิระที่านข้อ้งปิระเที่ศ จ่ึงมีูพัระราชดำาริในการ 
ขุ้ดคลอ้งรังส่ิต์คว็ามูยาว็ 1,500 กิโลเมูต์ร ซ่�งเป็ินคลอ้งชลปิระที่านทีี่�ยาว็ทีี่�สุ่ดในเอ้เชียต์ะวั็นอ้อ้กเฉียงใต้์ในส่มัูยนั�น บี.กริมู  
ได้ร่ว็มูกับต์ระกูลส่นิที่ว็งศ์ จัึดตั์�งบริษััที่ขุ้ดคลอ้งแลคูนาส่ยามู เพัื�อ้ขุ้ดคลอ้งรังส่ิต์ โดยได้มีูการนำาเครื�อ้งจัึกรทีี่�ทัี่นส่มัูยมูาใช้ 
ในการขุ้ดคลอ้งแที่นการใช้แรงงานคนเปิ็นครั�งแรก ด้ว็ยคว็ามูมุู่งมัู�นทีุ่่มูเที่กระตื์อ้รือ้ร้นและจึริงใจึในการให้้บริการ ที่ำาให้้
ธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เป็ินทีี่�รู้จัึกอ้ย่างแพัร่ห้ลาย ที่ำาให้้มีูโอ้กาส่ได้เป็ินผู้ติ์ดตั์�งเครื�อ้งโที่รเลข้ไร้ส่ายให้้กับรัฐบาลไที่ยเป็ินครั�งแรก  
ต์ลอ้ดจึนนำาเข้้าส่ินค้าทีี่�มีูคุณีภาพัสู่งจึากต่์างปิระเที่ศ นำาเข้้าอุ้ปิกรณี์ที่างการแพัที่ย์ เครื�อ้งมืูอ้และเที่คโนโลยีส่มัูยให้มู่

ปัิจึจุึบัน บี.กริมู ได้ข้ยายธุุรกิจึห้ลากห้ลายด้าน ได้แก่ ระบบงานอ้าคารและงานอุ้ต์ส่าห้กรรมู ธุุรกิจึด้านสุ่ข้ภาพั ไลฟ์์ส่ไต์ล์ 
คมูนาคมู อ้ส่งัห้ารมิูที่รพััย ์เที่คโนโลยดิีจิึทัี่ล ต์ลอ้ดจึนการเข้า้สู่ธุุ่รกิจึด้านพัลังงาน ผลักดัน บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์จึำากัด (มูห้าชน) 
ซ่�งเปิน็ธุุรกิจึผลิต์ไฟ์ฟ์า้และไอ้นำาให้้เติ์บโต์อ้ยา่งมัู�นคง  โดยเข้า้จึดที่ะเบยีนในต์ลาดห้ลักที่รพััยแ์ห้ง่ปิระเที่ศไที่ย เมืู�อ้ปีิ พั.ศ. 2560    

ด้ว็ยปิรัชญา “การดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี ภายใต้์การเป็ินห้น่�งเดียว็กับธุรรมูชาติ์” บี.กริมู ให้้คว็ามูส่ำาคัญ 
ในการดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้เศรษัฐกิจึ ส่ังคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู มีูบที่บาที่และส่ว่็นรว่็มูข้ับเคลื�อ้นงานภาคส่ังคมู
มูาอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง เช่น ด้านการศ่กษัา ด้านอ้นุรักษ์ัสิ่�งแว็ดล้อ้มูและที่รัพัยากรธุรรมูชาติ์ ด้านศิลปิวั็ฒนธุรรมูและการดนต์รี  
ด้านกีฬาข้ี�มู้า ด้านศาส่นา 

บี.กริมู ถืือ้เป็ินปิระวั็ติ์ศาส่ต์ร์อี้กห้น้าห้น่�งทีี่�ดำาเนินธุุรกิจึเคียงคู่กับการพััฒนาและข้ับเคลื�อ้นส่ังคมูไที่ยมูายาว็นานกว่็า 143 ปีิ 
ธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู จึะดำารงอ้ยู่และเติ์บโต์ไปิพัร้อ้มูกับการส่ร้างคุณีค่าร่ว็มูกับวิ็ถีืชีวิ็ต์ เศรษัฐกิจึ และสั่งคมูไที่ย ต์ลอ้ดจึน 
การรักษัาไว้็ซ่�งเอ้กลักษัณี์การที่ำาธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารีต์ลอ้ดไปิ
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สารจากประธุานิกรรมการ
และประธุานิเจ้าหนิ้าที่บริหาร

สาริจากปีริะธานกริริมการิ และปีริะธานเจ้าหน้าที่ี�บีริิหาริ

ปีิ 2565 จึะเป็ินปีิทีี่�ครบรอ้บ 144 ปีิ ห้รือ้ 12 รอ้บ ทีี่� บี.กริมู อ้ยูเ่คียงคู่ปิระเที่ศไที่ย นับจึากการเริ�มูต้์นนำายาส่มัูยให้มู่ต์ำารับยุโรปิมูาสู่ป่ิระเที่ศส่ยามู 
และดำาเนินการด้านโครงส่ร้างพัื�นฐานต่์าง ๆ อ้าทิี่เชน่ การขุ้ดคลอ้งชลปิระที่านรังส่ิต์เป็ินระยะที่าง 1,500 กิโลเมูต์ร การว็างระบบโที่รเลข้อั้นเป็ินการ
ได้รับใบอ้นุญาต์ครั�งแรกในปิระเที่ศไที่ย กิจึกรรมูด้านอุ้ต์ส่าห้กรรมูและการดำาเนินธุุรกิจึการค้าอื้�น ๆ บี.กริมู มีูบที่บาที่ส่ำาคัญในการพััฒนาโครงส่ร้าง
พัื�นฐานข้อ้งปิระเที่ศไที่ยอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง โดยเฉพัาะอ้ยา่งยิ�งในธุุรกิจึการผลิต์ไฟ์ฟ์้าซ่�งเริ�มูต้์นตั์�งแต่์ปีิ 2538 ด้ว็ยคว็ามูรว่็มูมืูอ้ระห้ว่็าง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
กับบริษััที่ อ้มูต์ะ คอ้ร์ปิอ้เรชั�น จึำากัด (มูห้าชน)

มูาถ่ืงวั็นนี� บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ถืือ้เป็ินห้น่�งในผู้ผลิต์ไฟ์ฟ์า้เอ้กชนรายให้ญที่ี่�ส่ดุรายห้น่�งข้อ้งปิระเที่ศไที่ย โดยในปีิ 2564 มีูการข้ยายการลงที่นุในโครงการ
โรงไฟ์ฟ์้าแห้่งให้มู่เป็ินจึำานว็น 9 โครงการ ที่ำาให้้มีูกำาลังการผลิต์ต์ามูส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าเพัิ�มูข้่�น 606 เมูกะวั็ต์ต์์ ข้ยายธุุรกิจึสู่ต่์ลาดให้มู่ใน 3 ปิระเที่ศ 
ได้แก่ โปิแลนด์ มูาเลเซีย และเกาห้ลีใต้์ ส่ง่ผลให้้ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูกำาลังการผลิต์จึากโครงการทีี่�เปิิดดำาเนินการแล้ว็ 3,254 เมูกะวั็ต์ต์์ เป็ินการข้ยายตั์ว็
ในอั้ต์รารอ้้ยละ 6.4 จึากปีิก่อ้นห้น้า เมืู�อ้รว็มูกำาลังการผลิต์จึากโครงการทีี่�อ้ยูร่ะห้ว่็างพัฒันาและก่อ้ส่รา้งแล้ว็มีูกำาลังการผลิต์ต์ามูส่ญัญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์า้
รว็มูทัี่�งส่ิ�น 4,015 เมูกะวั็ต์ต์์ ส่อ้ดคล้อ้งเป้ิาห้มูายเติ์บโต์สู่ ่7,200 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปีิ 2568 และ 10,000 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปีิ 2573

ในช่ว็งส่อ้งปีิทีี่�ผ่านมูา เป็ินช่ว็งทีี่�ส่ภาพัแว็ดล้อ้มูมีูคว็ามูเปิลี�ยนแปิลงอ้ย่างมีูนัยส่ำาคัญ ทัี่�งด้านพัฤติ์กรรมูผู้บริโภค การพััฒนาเที่คโนโลยี และ 
การเปิลี�ยนแปิลงส่ภาพัภูมิูอ้ากาศ แมู้ท่ี่ามูกลางการแพัร่ระบาดข้อ้ง COVID-19 บี.กริมู ได้แส่ดงถ่ืงคว็ามูส่ามูารถืในการปิรับตั์ว็ได้อ้ย่างทัี่นการณ์ี  
คว็ามูส่ำาเรจ็ึอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งข้อ้งเราส่ะท้ี่อ้นวิ็ส่ยัทัี่ศน์ในการมุูง่ส่รา้งพัลังให้้กับส่งัคมูโลกด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้าร ีโดยให้้คว็ามูส่ำาคัญส่งูส่ดุต่์อ้การปิฏิบติั์งาน 
ต์ามูแนว็ที่างการดำาเนินธุุรกิจึอ้ยา่งยั�งยนืในที่กุมิูติ์ ทัี่�งด้านเศรษัฐกิจึ ส่งัคมู และสิ่�งแว็ดล้อ้มู คว็ามูมุู่งมัู�นดังกล่าว็นอ้กจึากส่ามูารถืลดผลกระที่บเชงิลบ
ได้อ้ยา่งมูห้าศาลแล้ว็ ยังก่อ้ให้้เกิดโอ้กาส่ให้มู่อั้นส่ร้างคุณีค่าในระยะยาว็อี้กด้ว็ย

ด้านการเปิลี�ยนแปิลงด้านดิจิึทัี่ล บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร ์รว่็มูมืูอ้กับบริษััที่ Siemens และบรษัิัที่ ระยอ้งวิ็ศว็กรรมูและซอ่้มูบำารุง จึำากัด (ในกลุมู่ SCG Chemicals)  
ดำาเนินโครงการ  Digital Twins อั้นเป็ินเที่คโนโลยีส่มัูยให้มู่ทีี่�นำามูาใช้กับโรงไฟ์ฟ้์าเป็ินรายแรก ๆ เพัื�อ้เพิั�มูปิระส่ิที่ธุิภาพัในการเดินเครื�อ้งและช่ว็ย
ด้านการวิ็เคราะห์้ข้้อ้มููลเชิงล่กเพัื�อ้เต์รียมูป้ิอ้งกันเห้ต์ุการณี์ต่์าง ๆ ล่ว็งห้น้า รว็มูถ่ืงการเริ�มูนำาปัิญญาปิระดิษัฐม์ูาใช้ในโครงการ Health Monitoring 
Projects เพัื�อ้ปิระส่ิที่ธุภิาพัสู่งสุ่ดด้านการบำารุงรักษัาอี้กด้ว็ย

เรามูคีว็ามูยนิดีและซาบซ่�งในคว็ามูส่มัูพันัธุอั์้นยาว็นานกับพันัธุมูติ์รข้อ้งเรา ได้แก่ บริษััที่ อ้มูต์ะ คอ้รป์ิอ้เรชั�น จึำากัด (มูห้าชน) บรษัิัที่ ส่ว็นอุ้ต์ส่าห้กรรมู
บางกะดี จึำากัด  นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูดับบลิว็เอ้ชเอ้ชลบุรี 1  บริษััที่ TTVN (เวี็ยดนามู) บริษััที่ Korean Midland Power จึำากัด ต์ลอ้ดจึนพัันธุมิูต์รให้มู่ ๆ 
เชน่ บริษััที่ visaVento (โปิแลนด์) บริษััที่ reNIKOLA (มูาเลเซีย) บริษััที่ ยูนิเว็นเจึอ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) (ไที่ย) กลุ่มู บริษััที่ นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเอ้เซีย จึำากัด 
บริษััที่ พัีทีี่ทีี่ แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด บริษััที่ ส่ิงห์้ เอ้ส่เต์ที่ จึำากัด (มูห้าชน) และกลุ่มูบริษััที่ ปูินซีเมูนต์์ไที่ย จึำากัด (มูห้าชน)

คว็ามูมุู่งมัู�นข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�มีูต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูนั�นเห็้นได้จึากการปิระกาศเปิ้าห้มูายสู่่อ้งค์กรทีี่�ปิล่อ้ยคาร์บอ้นสุ่ที่ธุิเป็ินศูนย์ภายในปิี 2593  
เราดำาเนินการข้ยายการลงทีุ่นในโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานห้มูุนเวี็ยนอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง และปิัจึจุึบันอ้ยู่ระห้ว่็างการก่อ้ส่ร้างโรงไฟ์ฟ์้าให้มู่เพืั�อ้ที่ดแที่นโรงไฟ์ฟ์้า
เดิมูจึำานว็น 5 โครงการ ด้ว็ยเที่คโนโลยีส่มัูยให้มู่ซ่�งส่ามูารถืลดอั้ต์ราการใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์ลงถ่ืงร้อ้ยละ 15.0 โดยมีูกำาห้นดการเปิิดดำาเนินการในช่ว็ง 
คร่�งห้ลังข้อ้งปีิ 2565 ยิ�งไปิกว่็านั�น เราเดินห้น้ายกระดับปิระส่ิที่ธุิภาพัการผลิต์เพัื�อ้ลดอั้ต์ราการใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์ต่์อ้ห้น่ว็ยในโรงไฟ์ฟ์้า 8 โครงการ  
ภายใต้์โครงการคว็ามูรว่็มูมืูอ้กับบริษััที่ Siemens

ทัี่�งนี� บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้ปิระกาศคว็ามูมุู่งมัู�นและเจึต์นารมูย์ด้านส่ทิี่ธุมิูนุษัยชน พัร้อ้มูส่ง่เส่รมิูการเคารพัต่์อ้ส่ทิี่ธุมิูนุษัยชนแก่พันักงานและคู่ค้า รว็มูถ่ืง 
ดำาเนินการต์รว็จึส่อ้บด้านส่ิที่ธุมิูนุษัยชนอ้ยา่งรอ้บด้าน และการปิระเมูินปิระเด็นคว็ามูเส่ี�ยงด้านส่ิที่ธุมิูนุษัยชน นอ้กจึากนี� เรามีูส่ถิืติ์เป็ินศูนย์ในส่ว่็น
ข้อ้งอุ้บัติ์เห้ตุ์ทีี่�ถ่ืงข้ั�นเส่ียชีวิ็ต์ทัี่�งส่ำาห้รับพันักงานและคู่ค้า และได้ให้้คว็ามูช่ว็ยเห้ลือ้ทีี่�ส่ืบเนื�อ้งจึากผลกระที่บข้อ้งการแพัร่ระบาดข้อ้ง COVID-19  
รว็มูทัี่�งการส่นับส่นุนด้านทีุ่นการศ่กษัา กีฬาข้ี�มู้า ดนต์รี วั็ฒนธุรรมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ทีี่�มีูการดำาเนินการอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง

ในนามูข้อ้งคณีะกรรมูการ คณีะผู้บริห้าร และพันักงานทีุ่กคนข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ข้อ้ข้อ้บคุณีอ้ยา่งจึริงใจึต่์อ้ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กภาคส่ว่็น ทีี่�ได้ให้้การ
ส่นับส่นุนอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งและคว็ามูเชื�อ้มัู�นทีี่�มีูต่์อ้ บ.ีกริมู มูาโดยต์ลอ้ด ปีินี�เป็ินครั�งแรกข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�ได้รบัคัดเลือ้กให้้อ้ยูใ่นรายงาน “The S&P 
Global Sustainability Yearbook 2022” และได้รับรางวั็ล “Industry Mover” ในฐานะบริษััที่ทีี่�มีูพััฒนาการด้านคว็ามูยั�งยืนสู่งสุ่ดในอุ้ต์ส่าห้กรรมู
ส่าธุารณีูปิโภคไฟ์ฟ์้าในปีิทีี่�ผ่านมูา นอ้กจึากนี�ยังได้รับรางวั็ลด้านคว็ามูยั�งยืนอื้�น ๆ ได้แก่ การเป็ินส่มูาชิก “FTSE4Good Index Series” การติ์ดอั้นดับ
รายชื�อ้หุ้้นยั�งยืน “Thailand Sustainability Investment 2021” โดยต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่งปิระเที่ศไที่ย และการติ์ดอั้นดับรายชื�อ้ “ESG100 2021”  
โดยส่ถืาบันไที่ยพััฒน์ รางวั็ลเห้ล่านี�ล้ว็นส่ะท้ี่อ้นวิ็ส่ัยทัี่ศน์ข้อ้งเราทีี่�มุู่งส่ร้างพัลังให้้กับสั่งคมูโลกด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี โดยย่ดห้ลักการดำาเนินธุุรกิจึ
อ้ยา่งยั�งยืน คว็บคู่ไปิกับการดำารงไว้็ซ่�งห้ลักธุรรมูาภิบาล เพัื�อ้เศรษัฐกิจึ ส่ังคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มูทีี่�ดีข้่�น

 นายปกรณ์์ ทวีสีิิน นายฮาราลด์์ ลิงค์์
 ประธานกรรมการ	 ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร
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009บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

พันิธุสัญญา 2564

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ตั์�งเป้ิาสู่่อ้งค์กรทีี่�ไมู่ปิล่อ้ยก๊าซคาร์บอ้นไดอ้อ้กไซด์ ห้รือ้ Net-Zero 

Carbon Emissions ภายในปีิ 2593 ต์อ้บโจึที่ย์ วิ็ส่ัยทัี่ศน์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  

ทีี่�มุู่งส่ร้างพัลังให้้กับส่ังคมูโลกด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี (Empowering the World  

Compassionately) พัร้อ้มูเติ์บโต์เคียงคู่ไปิกับปิระเที่ศไที่ยและภูมิูภาค มุู่งเน้น 

การผลิต์ไฟ์ฟ์้าและไอ้นำา โดยย่ดห้ลักราคาทีี่�เข้้าถ่ืงได้ เส่ถีืยรภาพัในระดับสู่ง และ

คว็ามูยั�งยืน (ห้รือ้เป็ินมิูต์รกับสิ่�งแว็ดล้อ้มู) เนื�อ้งจึากพัลังงานจึากก๊าซธุรรมูชาติ์ 
ถืือ้ว่็ามีูคว็ามูส่ำาคัญในชว่็งเปิลี�ยนผ่านจึากเชื�อ้เพัลิงถ่ืานหิ้นมูาเป็ินพัลังงานห้มุูนเวี็ยน 

เราให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการปิรับปิรุงปิระสิ่ที่ธุิภาพัการผลิต์อ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง เพัื�อ้ลด

อั้ต์ราการปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึกต่์อ้ห้น่ว็ย โดยมีูโครงการปิรับปิรุงกังหั้นก๊าซ 

เพัื�อ้ลดอั้ต์ราการใช้ก๊าซ รว็มูทัี่�งเพัิ�มูกำาลังการผลิต์ส่ำาห้รับโรงไฟ์ฟ้์า 8 โครงการ และ 
อ้ยู่ระห้ว่็างการส่ร้างโรงไฟ์ฟ์้าส่ำาห้รับภาคอุ้ต์ส่าห้กรรมู (SPP) เพัื�อ้ที่ดแที่นโรงไฟ์ฟ์้า 

เดิมู 5 โครงการ ซ่�งจึะช่ว็ยลดอั้ต์ราการปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึกลงร้อ้ยละ 15.0  

นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ข้ยายการลงทีุ่นในพัลังงานที่ดแที่นอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง  

โดยในปิี 2564 ได้เริ�มูเปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์โรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมูข้นาด 16 

เมูกะวั็ต์ต์์ในปิระเที่ศไที่ย และปิระกาศการลงทุี่นโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์และ

พัลังงานลมู ในปิระเที่ศมูาเลเซีย ปิระเที่ศเกาห้ลีใต้์ ปิระเที่ศเวี็ยดนามู และปิระเที่ศ

โปิแลนด์ คว็บคู่ไปิกับการศ่กษัาแนว็ที่างการลดก๊าซเรือ้นกระจึกโดยวิ็ธุีต่์าง ๆ เช่น  

การปิลูกป่ิา การใช้เชื�อ้เพัลิงที่างเลือ้ก (เช่น ไฮโดรเจึนสี่เขี้ยว็ พัลังงานจึากส่าห้ร่าย) 

และกระบว็นการดักจัึบคาร์บอ้น เป็ินต้์น 

มุ�งสู�เปา้หมายการปล�อยก๊าซคารบ์อนิไดำออกไซด์ำ
เป็นิศููนิย์ ภายในิปี 2593 

พัันธสัญญา 2564
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จึากผลการดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืนในปิี 2564 บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ติ์ดอั้นดับ S&P Global Sustainability Yearbook 
2022 เป็ินครั�งแรก และได้รับรางวั็ล “Industry Mover”  
ทีี่�มูอ้บให้้กับอ้งค์กรทีี่�มีูพััฒนาการด้านคว็ามูยั�งยืนสู่งสุ่ด 
ในอุ้ต์ส่าห้กรรมูส่าธุารณูีปิโภคไฟ์ฟ้์า ทัี่�งนี� Sustainability 
Yearbook เป็ินรายงานการจัึดอั้นดับซ่�งส่ะท้ี่อ้นคว็ามูยั�งยืน 
อ้งค์กร ต์ามูลำาดับคะแนน S&P Global ESG Scores  
ผ่านการปิระเมูินผลการดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืนปิระจึำาปีิ 
โดยบริษััที่ทีี่�ได้รับการจัึดให้้อ้ยู่ใน The Sustainability  
Yearbook จึะต้์อ้งมีูผลการดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืนอ้ยูใ่น 
ระดับต้์นข้อ้งกลุ่มูอุ้ต์ส่าห้กรรมู (ภายในร้อ้ยละ 15 แรก) 
และต้์อ้งมีูคะแนนห่้างจึากบริษััที่ทีี่�ที่ำาคะแนนได้สู่งสุ่ด 
ในอุ้ต์ส่าห้กรรมูไมูเ่กินรอ้้ยละ 30 ซ่�งในปีินี�มีูเพัยีง 716 บริษััที่
ทีี่�ถืูกจัึดให้้เป็ินส่มูาชิก Yearbook Member จึากกว่็า 7,500 
บริษััที่ทีี่�ได้รับการปิระเมิูน 

ติิดำอันิดำับ S&P Sustainability Yearbook 
และรางวัล Industry Mover

ขัับเคล่่อนิดำิจิทัล ทรานิส์ฟอร์เมชุันิ และโครงการนิวัติกรรม

นอ้กจึากนี�  ต์ลอ้ดปิี 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังได้รับ 
การยอ้มูรับจึากผู้ปิระเมิูนในด้านคว็ามูยั�งยืนอื้�น ๆ ทัี่�งใน 
ระดับปิระเที่ศและระดับส่ากลซ่�งต์อ้กยำาวิ็ส่ยัทัี่ศน์ข้อ้งบรษัิัที่ 
ได้แก่ การเป็ินส่มูาชิก FTSE4Good Index Series และ 
ได้รับ MSCI ESG Rating ระดับ A ต์ลอ้ดจึนได้รับการจัึดอ้ยู่
ในรายชื�อ้หุ้้นยั�งยืนปิระจึำาปีิ 2564 (Thailand Sustainability 
Investment: THSI) โดยต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่งปิระเที่ศไที่ย 
ติ์ดต่์อ้กันเป็ินปีิทีี่� 4 และ ESG100 ปิระจึำาปีิ 2564 โดย 
ส่ถืาบันไที่ยพััฒน์ นอ้กจึากนี� ยังได้รับคะแนนจึากโครงการ
ส่ำารว็จึการกำากับดูแลกิจึการบริษััที่จึดที่ะเบียน ปิระจึำาปีิ 
2564 (CGR 2021) จัึดที่ำาโดยส่มูาคมูส่่งเส่ริมูส่ถืาบัน
กรรมูการบริษััที่ไที่ย ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว็) ติ์ดต่์อ้กัน 
เป็ินปีิทีี่�  2 ซ่� งต์อ้กยำาคว็ามูมุู่งมัู�นในการดำาเนินธุุรกิจึ 
ด้ว็ยคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ส่ังคมู ต์ลอ้ดจึน 
การย่ดมัู�นในการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เดินห้น้าพััฒนาธุุรกิจึต่์าง ๆ โดยร่ว็มูมืูอ้ 
กับพัันธุมิูต์รชั�นนำาทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ โดย
ปัิจึจุึบันมีูการนำาเที่คโนโลยี Digital Twins มูาใช้เพัื�อ้เพัิ�มู
ปิระสิ่ที่ธุิภาพัโรงไฟ์ฟ้์าและลดการห้ยุดซ่อ้มูฉุกเฉิน และ
มุู่งพััฒนาด้านการนำาดิจิึทัี่ล มูาช่ว็ยวิ็เคราะห์้คว็ามูเส่ี�ยง 
เชิงปิริมูาณีและเพัิ�มูปิระส่ิที่ธุภิาพัสู่งสุ่ดข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้าด้ว็ย 

นอ้กจึากนี� กลุ่มู บ.ีกรมิู มีูการลงทุี่นในส่ต์าร์ที่อั้พัจึำานว็นมูาก 
ทัี่� งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ ซ่� งอ้ยู่ในห้ลากห้ลาย
อุ้ต์ส่าห้กรรมูรว็มูถ่ืงบริการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการเปิลี�ยนผ่าน
ข้อ้งอุ้ต์ส่าห้กรรมูพัลังงาน โดยเป็ินการลงทุี่นห้ลากห้ลาย
รูปิแบบ ทัี่�งการลงทีุ่นที่างต์รงและการลงทีุ่นผ่านกอ้งทีุ่น 
ในที่วี็ปิยุโรปิ ด้ว็ยวั็ต์ถืุปิระส่งค์ในการส่ร้าง New S-Curve  
ข้อ้ง บี.กริมู ในอ้นาคต์ และในปีิ 2565 บี.กริมู ได้รว่็มูมืูอ้กับ  

Global Innovation Catalyst (บริษััที่ทีี่�ปิร่กษัาทีี่�มีูเครือ้ข้า่ย
ทัี่�ว็โลก มีูปิระส่บการณี์การที่ำางานกว่็าที่ศว็รรษัใน Silicon 
Valley) เพัื�อ้ส่ร้างวั็ฒนธุรรมูนวั็ต์กรรมู และเพัิ�มูคว็ามูพัร้อ้มู
ในอ้นาคต์ให้้แก่กลุ่มู บี.กริมู 

ในเดือ้นกุมูภาพัันธุ์ 2565  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ร่ว็มูลงนามู 
บัน ท่ี่กข้้อ้ต์กลงคว็ามูร่ว็มูมืูอ้กับส่ถืาบันเที่คโนโลยี
พัระจึอ้มูเกล้าเจ้ึาคุณีที่ห้ารลาดกระบัง  เพัื� อ้ร่ว็มูกัน
พััฒนาห้ลักสู่ต์ร บุคลากร การบริการ รว็มูทัี่�งอ้งค์คว็ามูรู้ 
ด้านการพััฒนาพัลังงานส่ะอ้าด การปิระยุกต์์ใช้เที่คโนโลยี
และนวั็ต์กรรมูในกระบว็นการผลิต์ (Digital Transformation) 
โดยมีูเป้ิาห้มูายเพัื� อ้พััฒนาโครงส่ร้างพัื� นฐานอ้ย่างมีู 
ปิระส่ิที่ธุิภาพั พัร้อ้มูส่ร้างคว็ามูมัู� งคงด้านพัลังงาน 
อ้ยา่งยั�งยืน

พัันธสัญญา 2564
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ยดึำหลกัการเป็นิพันิธุมติิรทีด่ำ ีร�วมเติบิโติร�วมกนัิอย�างยัง่ยน่ิ

คว็ามูรว่็มูมืูอ้กับพัันธุมิูต์ร เป็ินห้น่�งในค่านิยมูห้ลักซ่�ง บี.กริมู ย่ดถืือ้ปิฏิบัติ์มูายาว็นานกว่็า 143 ปีิ โดยมีู
พัฒันาการด้านการข้ยายข้อ้บเข้ต์คว็ามูร่ว็มูมืูอ้อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง โดยตั์�งแต่์ปีิ 2564 บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ปิระกาศ
คว็ามูร่ว็มูมูือ้และการร่ว็มูลงทีุ่นกับพัันธุมิูต์รเดิมูและพัันธุมูิต์รให้มู่ ทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ ดังนี� 

พันิธุมิติรในิการลงทุนิดำ้านิพลังงานิทดำแทนิ

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ปิระกาศคว็ามูร่ว็มูมืูอ้เพัื�อ้พััฒนาโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานที่ดแที่นกับ reNIKOLA  
ในปิระเที่ศมูาเลเซีย, Truong Thanh Energy ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู, Renewable Energy Korea  
ในปิระเที่ศเกาห้ลีใต้์ และ visaVento Holding AG ในที่วี็ปิยุโรปิ 

การร�วมทุนิกับบริษััท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นิจี จำากัดำ (PTTGL)

โดยการจัึดตั์�ง บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ แอ้ลเอ็้นจีึ เจึวี็ จึำากัด (BGPLNGJV) ซ่�งมีูวั็ต์ถืุปิระส่งค์ในการดำาเนิน
ธุุรกิจึร่ว็มูกันเพัื�อ้จัึดห้าและจึำาห้น่าย LNG รว็มูทัี่�งแส่ว็งห้าโอ้กาส่ในธุุรกิจึอื้�น ๆ ใน LNG Value Chain  
ทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ ซ่�งจึะเป็ินการเพัิ�มูศักยภาพั คว็ามูส่ามูารถืในการแข้่งขั้น รว็มูถ่ืงต่์อ้ยอ้ด
การปิระกอ้บธุุรกิจึ

การร�วมทุนิกับบริษััท ยูนิิเวนิเจอร์ จำากัดำ (มหาชุนิ) (UV)

โดยจัึดตั์�งบริษััที่ ยูนิเว็นเจึอ้ร์ บีจีึพัี จึำากัด (UVBGP) เพัื�อ้เข้้าลงทีุ่นในโครงการโรงไฟ์ฟ์้า SPP 3 โครงการ 
ข้ยายพัื�นทีี่�ให้้บริการสู่่นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูลาดกระบังและนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูบางปูิ ที่ำาให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
มีูโครงการโรงไฟ์ฟ้์า SPP ทัี่�งส่ิ�น 23 โครงการ เพัิ�มูกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 360 เมูกะวั็ต์ต์์ ห้รือ้ 148.2  
เมูกะวั็ต์ต์์ ต์ามูส่ัดส่ว่็นการถืือ้หุ้้น โดยการเข้้าซื�อ้กิจึการเส่ร็จึส่ิ�นในเดือ้นธุนัว็าคมู 2564 

การทำาขั้อติกลงร�วมกันิกับบริษััท นิิคมอุติสาหกรรมเอเชุีย จำากัดำ (AIE)

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ AIE ที่ำาข้้อ้ต์กลงรว่็มูกันเพัื�อ้ข้ยายการพััฒนาโครงการโรงไฟ์ฟ์้า และระบบส่ายส่ง่
อั้จึฉริยะแบบผส่มูผส่าน ในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเอ้เชีย (สุ่ว็รรณีภูมิู) ซ่�งครอ้บคลุมูพัื�นทีี่� 4,000 ไร ่ด้ว็ยลูกค้า 
IU จึากห้ลายกลุ่มูอุ้ต์ส่าห้กรรมู ปิระกอ้บด้ว็ย กลุ่มูยานยนต์์ เว็ชภัณีฑ์์ และดาต้์าเซ็นเต์อ้ร์

ความร�วมม่อกับบริษััท เอสซีจี คลีนิเนิอร์ยี่ จำากัดำ (SCG Cleanergy) และ
บริษััท อมติะ คอร์ปอเรชุันิ จำากัดำ (มหาชุนิ) (AMATA)

มูกราคมู 2565 ปิระกาศจึะเข้้าจัึดตั์�งบริษััที่ร่ว็มูทีุ่นกับ SCG Cleanergy และ AMATA เพัื�อ้ร่ว็มูดำาเนิน
ธุุรกิจึผลิต์และจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์าจึากพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ชนิดติ์ดตั์�งบนห้ลังคาให้้แก่กลุ่มูลูกค้า IU ใน
นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะ ซิตี์� ชลบุรี และนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะ ซิตี์� ระยอ้ง ซ่�งจึะเส่ริมูศักยภาพัและ 
คว็ามูส่ามูารถืในการแข้ง่ขั้นข้อ้งกลุมู่พันัธุมูติ์ร ต์ลอ้ดจึนเพัื�อ้ส่ง่เส่รมิูการใชพ้ัลังงานส่ะอ้าดในปิระเที่ศไที่ย
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อัติราส�วนิทางการเงินิ

2562 2563 2564

อัตริากำาไริ EBITDA 26.0% 29.5% 26.6%

อตัริาสว่ันกำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนนิงาน 8.3% 9.8% 8.4%

อัตริาผู้ลตอบีแที่นผูู้้ถื่อหุ้น1 9.1% 9.4% 8.6%

1  กำาไร (ข้าดทุี่น) สุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงานส่่ว็นทีี่�เป็ินข้อ้งบริษััที่ให้ญ่ ห้ารด้ว็ย 
ค่าเฉลี�ยส่ว่็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ให้ญ่

สัดำส�วนิกำาลังการผลิติ ณ สิ�นิปี 2564

ขั้อมูลสำาคัญ 2564

รายไดำจ้ากการขัายและการให้บริการ 
(ลา้นบีาที่)

EBITDA

12,392 ล้านบีาที่

อัติราส�วนิหนิี�สุทธุิ  
ติ�อส�วนิขัองผู้ถื่อหุ้นิ    

1.7 เที่่า

อัติรากำาไร EBITDA

26.6%
ติ้นิทุนิทางการเงินิ

กำาลังการผลิติติิดำติั�ง
(เมกะวััตต์)

เป้าหมาย1

(เมกะวััตต์)

ปริมาณไฟฟา้ที่ขัาย
(กิกะวััตต์-ชีั�วัโมง)

กำาไรสุทธุิจากการดำำาเนิินิงานิ
-ส�วนิที่เป็นิขัองบริษััทใหญ�

(ล้านบีาที่)

3,254
53 โครงการ ที่เปิดำดำำาเนิินิการแล้ว

+6% จาก 3,058 เมกะวััตต์ ในปีี 2563

7,200
ภายในิปี 2568

4,015
67 โครงการ ที่มีสัญญาซ่�อขัายไฟฟา้

10,000
ภายในิปี 2573

44,132 44,087 46,628

2562 2563 2564

ข้้อมูลสำาคััญ 2564

1 ต์ามูส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า

14,79414,451
13,626

2562 2563 2564

2,440
2,617

2,161

2562 2563 2564

3.7%
4.1%

4.6%

2562 2563 2564

77%
พัลังงานเชี่�อเพัลิง

23%
พัลังงานที่ด้แที่น
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ข้้อมูลสำาคััญ 2564

งบกำาไรขัาดำทุนิเบ็ดำเสร็จ
(ล้านบีาที่)

 2562 2563 2564

ริายได้จ้ากการิข้ายและการิใหบ้ีริกิาริ 44,132 44,087 46,628

EBITDA1 11,485 13,003 12,392

กำาไริสทุี่ธิ 3,977 3,755 3,417

กำาไริสทุี่ธ ิ- สว่ันที่ี�เปีน็ข้องบีริษัิัที่ใหญ่ 2,331 2,175 2,276

(กำาไริ) / ข้าด้ทุี่น จากอัตริาแลกเปีลี�ยนทีี่�ยงัไม่เกิด้ข้้�น (730) 242 502

ริายจา่ยที่ี�ไมเ่กี�ยวัข้อ้งกบัีการิด้ำาเนนิงาน 4 1 1 3 1 1 0

กำาไริสทุี่ธจิากการิด้ำาเนนิงาน2 3,658 4,308 3,919

กำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนนิงาน - ส่วันทีี่�เปีน็ข้องบีริษัิัที่ใหญ่ 2 , 16 1 2,617 2,440

1  EBITDA = กำาไรก่อ้นดอ้กเบี�ย ภาษีัเงินได้, ค่าเส่ื�อ้มูและค่าตั์ดจึำาห้น่าย - ราย ได้ (รายจ่ึาย) ทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้ง 
กับการดำาเนินงาน

2  กำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน = กำาไรสุ่ที่ธุิ -กำาไร (ข้าดทุี่น) จึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยนทีี่�ยังไมู่เกิดข้่�น - รายได้  
(รายจ่ึาย) ทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินงาน

งบแสดำงฐานิะการเงินิ
(ล้านบีาที่)

 2562 2563 2564

สินที่ริัพัย์ริวัม 12 1 ,693 130,696  149,198 

หนี�สินที่ี�มีภาริะด้อกเบีี�ย 60,387  77,370 94,631 

หนี�สินริวัม 83,016  91,392 108,382 

ริวัมส่วันข้องผูู้้ถื่อหุ้น 38,677  39,304 40,816 
ริวัมส่วันข้องผูู้้ถื่อหุ้น - บีริิษััที่ใหญ่ 28,144  27,470 29,471 

ผลการดำำาเนิินิงานิดำ้านิความยั่งย่นิที่โดำดำเดำ�นิ

ดำ้านิเศูรษัฐกิจ 
และธุรรมาภิบาล

ดำ้านิส่ิงแวดำล้อม

ดำ้านิสังคม

7,865
BTU/kWh

อัติราการใชุ้ความร้อนิ 
ในิการผลิติไฟฟา้ 76 ผลสำารวจความพึงพอใจขัองลกูคา้ 

จากเปา้หมายร้อยละ 94 ในิปี 256495%

737
เมกะวััตต์
กำาลังการผลิติ
จากพลังงานิหมุนิเวียนิ

6.8%
ลดำการปล�อยก๊าซเร่อนิกระจก
ติ�อหนิ�วยการผลิติ ลงจาก 3 ปีก�อนิ

100%
โครงการขัอง บี.กริม เพาเวอร์ ไดำ้รับ
ประเมินิดำ้านิความหลากหลายทางชุีวภาพ 

100%
การประเมินิดำ้านิสิทธุิมนิุษัยชุนิ
ในิทุกโครงการขัอง บี.กริม เพาเวอร์

โรงไฟฟา้พลังงานิความร้อนิร�วม ไดำ้รับการรับรอง
มาติรฐานิระบบการจัดำการส่ิงแวดำล้อม (ISO 14001)  
และมาติรฐานิระบบการจัดำการอาชุีวอนิามัย  
และความปลอดำภัย (OHSAS 18001 / ISO 45001)

100% 

100%
การติรวจประเมินิความเส่ียงคู�ค้าดำ้านิ ESG  
สำาหรับ Tier 1 Supplier

237.9
ล้านบีาที่
การลงทุนิและมีส�วนิร�วม
ในิชุุมชุนิและสังคม

ศููนย์์
จำานิวนิผู้บาดำเจ็บถืึงขัั�นิเสียชุีวิติจากการทำางานิ

ริะด้ับี “ดีีเลิิศู”
ผลการประเมินิในิดำ้านิบรรษััทภิบาล (CGR Score)ไดำ้รับคัดำเล่อกให้อยู�ในิ “The S&P Global  

Sustainability Yearbook 2022”  
และไดำ้รับรางวัล “Industry Mover”

โครงการดำ้านิ 
ดำิจิทัลทรานิส์ฟอร์เมชุันิ
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ริางวััลแห่งคัวัามสำาเริ็จ

รางวัลแห�งความสำาเร็จ

ไดำ้รับคัดำเล่อกให้อยู�ในิ “The S&P Global Sustainability Yearbook 2022”  
และไดำ้รับรางวัล “Industry Mover” ในิฐานิะบริษััทที่มีพัฒนิาการดำ้านิความยั่งย่นิสูงสุดำ 

ในิอุติสาหกรรมสาธุารณูปโภคไฟฟา้ ในิรอบปีที่ผ�านิมา

ระดำับนิานิาชุาติิ

การประเมินิ MSCI ESG Rating ในิระดำับ A 
ประจำาปี 2564 โดำย MSCI ESG Research

รางวัล ซีเอสอาร์ยอดำเยี่ยมแห�งเอเชุีย (Asia’s Best CSR) 
จาก Asian Excellence Awards 2021 
โดำย Corporate Governance Asia

การไดำ้รับคัดำเล่อกเขั้าเป็นิสมาชุิก FTSE4Good Index Series (ปีที่ 2) 
 FTSE4GOOD Emerging Markets Index & FTSE4GOOD ASEAN 5 Index  

โดำย FTSE Russell (England)

รางวัล Entrepreneur of the Year of APEA 2021 สาขัา Energy Industry  
จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021  
Regional Edition ครั�งที่ 15 โดำย Enterprise Asia
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ริางวััลแห่งคัวัามสำาเริ็จ

รางวัลแห�งความสำาเร็จ

ประกาศูนิียบัติรรับรองฐานิะสมาชุิกแนิวร�วมปฏิิบัติิขัองภาคเอกชุนิไทยในิการติ�อติ้านิการทุจริติ 
ประจำาปี 2564 (ติ�อเนิ่่องเป็นิสมัยที่ 2) จาก คณะกรรมการแนิวร�วมปฏิิบัติิ 

ขัองภาคเอกชุนิไทยในิการติ�อติ้านิการทุจริติ

ระดำับประเทศู

ติิดำอันิดำับรายชุ่่อหุ้นิยั่งย่นิ ประจำาปี 2564 (Thailand Sustainability Investment-THSI)
ติิดำติ�อกันิเป็นิปีที่ 4 จาก ติลาดำหลักทรัพย์แห�งประเทศูไทย

ผลประเมินิ AGM Checklist 100 คะแนินิเติ็ม ในิระดำับ “ดำีเลิศู” 
ประจำาปี 2564 จาก สมาคมส�งเสริมผู้ลงทุนิไทย  

สมาคมบริษััทจดำทะเบียนิ และสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และติลาดำหลักทรัพย์

ติิดำอันิดำับรายชุ่่อ ESG100 ประจำาปี 2564 
ติิดำติ�อกันิเป็นิปีที่ 4 จากสถืาบันิไทยพัฒนิ์

ผลประเมินิ CGR ในิระดำับ “ดำีเลิศู” ประจำาปี 2564 
จาก สมาคมส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย

รางวัลการเปิดำเผยขั้อมูลความยั่งย่นิ (Sustainability Disclosure Award)  
ประจำาปี 2564 ติิดำติ�อกันิเป็นิปีที่ 2 จาก สถืาบันิไทยพัฒนิ์



016 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

วิสัยทัศูนิ์

“สริ้างพัลังให้กับีสังคัมโลก
ด้้วัยคัวัามโอบีอ้อมอาริี”

พันิธุกิจ
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มุู่งมัู�นในการเปิ็นผู้ผลิต์พัลังงานไฟ์ฟ์้าและไอ้นำาทีี่�มีูคว็ามูเปิ็นเลิศ 
และมีูมูาต์รฐานระดับโลก เพัื�อ้ส่นับส่นุนต่์อ้การพััฒนาโครงส่ร้างพัื�นฐานและส่ร้าง
คว็ามูมัู�นคงด้านพัลังงาน อั้นเป็ินปัิจึจัึยส่ำาคัญต่์อ้การขั้บเคลื� อ้นเศรษัฐกิจึและ
อุ้ต์ส่าห้กรรมูทัี่�งในปิระเที่ศและระดับภูมิูภาค

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูพัันธุกิจึในการส่นับส่นุนเป้ิาห้มูายการเติ์บโต์ที่างธุุรกิจึให้้เป็ินไปิ
อ้ย่างมีูคุณีภาพัและยั�งยืนทัี่�งในมิูติ์เศรษัฐกิจึ ส่ังคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู รว็มูถ่ืงเต์รียมู
คว็ามูพัรอ้้มูข้อ้งบุคลากรและเที่คโนโลยใีห้้ก้าว็ทัี่นต่์อ้การเปิลี�ยนแปิลงทีี่�เกิดข้่�นทัี่�งจึาก
ปัิจึจัึยภายในและภายนอ้ก กำาห้นดกลยุที่ธุแ์ละแผนงานทีี่�ส่ามูารถืส่ร้างโอ้กาส่ในการ
ข้ยายและต่์อ้ยอ้ดที่างธุุรกิจึ ต์ลอ้ดจึนการพััฒนาคว็ามูร่ว็มูมืูอ้ที่างธุุรกิจึกับพัันธุมิูต์ร
ทีี่�แข้ง็แกรง่ทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ เพัื�อ้นำาไปิสู่ค่ว็ามูเปิน็เลิศในการดำาเนนิงาน
และการส่ร้างข้้อ้ได้เปิรียบในการแข่้งข้ันทัี่�งในระยะส่ั�นและระยะยาว็ ซ่�งจึะส่ามูารถื
ส่ร้างผลต์อ้บแที่นและส่ร้างคุณีค่าให้้แก่ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยทีุ่กภาคส่่ว็นได้อ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง  

บี.ีกริมิ เพัาเวัอร์ิ ตั�งเป้ีามีสญัญาซ่�อข้ายไฟฟา้ 7,200 เมกะวััตต์ ในปี ี2568 
และมุ่งสู่ 10,000 เมกะวััตต์ ในปีี 2573 โด้ยมุ่งเน้นโริงไฟฟา้ที่ี�มีผู้ลกริะที่บี 
ตอ่สิ�งแวัด้ลอ้มในริะด้บัีตำ�า เพ่ั�อการิพััฒนาอยา่งยั�งยน่ สอด้คัลอ้งเปีา้หมาย 
สูอ่งคัก์ริที่ี�ไมป่ีลอ่ยกา๊ซคัาริบ์ีอนได้ออกไซด้ ์(Net-Zero Carbon Emissions) 
ภายในปีี พั.ศ. 2593

วัิสัยที่ัศน์ พัันธกิจ เปี้าหมาย กลยุที่ธ์ในการิด้ำาเนินงาน วััฒนธริริมและคั่านิยมองคั์กริ

วิสัยทัศูนิ์ พันิธุกิจ เป้าหมาย 
กลยุทธุ์ในิการดำำาเนิินิงานิ 

วัฒนิธุรรมและค�านิิยมองค์กร 
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วัิสัยที่ัศน์ พัันธกิจ เปี้าหมาย กลยุที่ธ์ในการิด้ำาเนินงาน วััฒนธริริมและคั่านิยมองคั์กริ

กลยุทธุ์ทางธุุรกิจ 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ปิระกาศ 7 ยุที่ธุศาส่ต์ร์ มุู่งส่ร้างพัลังให้้กับส่ังคมูโลกด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี (Empowering the World  
Compassionately) ซ่�งเป็ินไปิต์ามูวิ็ส่ัยทัี่ศน์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยย่ดห้ลักการดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี ส่ร้าง
คุณีค่าให้้กับส่ังคมูในรูปิแบบข้อ้ง Sustainable Utility Solution Provider ด้ว็ยการผลิต์พัลังงานทีี่�มีูคุณีภาพัสู่งและบริการ
แบบครบว็งจึรเพืั�อ้ต์อ้บโจึที่ยค์ว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลกูค้าทีี่�เปิลี�ยนแปิลงไปิ ต์ลอ้ดจึนการพัฒันาคว็ามูรว่็มูมืูอ้ที่างธุุรกิจึกับพันัธุมิูต์ร
ทีี่�แข้็งแกรง่ทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ 

โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  ได้กำาห้นดพัันธุกิจึในการดำาเนินงาน 6 ด้าน ดังนี�

สินิค้าและบริการ

สริา้งคัณุค่ัาใหก้บัีสงัคัม ด้ว้ัยการิผู้ลติ
พัลงังานคุัณภาพัสูง และให้บีริิการิคู่ัค้ัา
ด้ว้ัยพัลังแห่งการิบุีกเบิีก ด้ำาเนินธุริกิจ 
ด้้วัยคัวัามโอบีอ้อมอาริี โด้ยใชี้นโยบีาย 
ที่ี�มีคันและธริริมชีาติเปี็นศูนย์กลาง

การปฏิิบัติิงานิ

พััฒนาการิด้ำาเนินธุริกิจข้องเริาอย่าง
ต่อเน่�อง เพ่ั�อก้าวัเป็ีนผูู้้ผู้ลิตพัลังงาน 
ชีั�นนำาริะด้ับีโลก

การเติิบโติ

สริา้งการิเติบีโตทีี่�ยั�งยน่ โด้ยมีพัันธมิตริ
ที่างธุริกิจที่ี�แข้็งแกริ่ง ที่ั�งใปีริะเที่ศไที่ย 
และต่างปีริะเที่ศ

สถืานิที่ทำางานิ

ที่ำางานริ่วัมกันด้้วัยคัวัามผู้าสุกและ 
โอบีอ้อมอาริี พันักงานทีุ่กคันมีคัวัาม 
เปีน็มอ่อาชีพีั ปีฏิิบีตัหินา้ที่ี�ด้ว้ัยจริยิธริริม 
และคัวัามซ่�อตริง

ชุุมชุนิและสังคม

สริ้างพัลังงานให้กับีชีุมชีนและสังคัม 
เพ่ั�อตอบีสนองคัวัามต้องการิได้้อย่าง
มีปีริะสิที่ธิภาพั

ส่ิงแวดำล้อม

ด้ำาเนินธุริกิจข้องเริาด้้วัยคัวัามใส่ใจ 
ต่อธริริมชีาติและสิ�งแวัด้ล้อม

สำำ�หรัับ 7 ยุุทธศ�สำตรั์หลัักในก�รัขัับเคล่ั�อนองค์กรัใน
อน�คต เพื่่�อก้�วสำ่�ก�รัเป็็นผู้่ผู้้ลิัตพื่ลัังง�นชัั้�นนำ�รัะดัับโลัก 
ป็รัะกอบด้ัวยุ 

ยุุทธศ�สำตรัท์่� 1 
ข้ยายกำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ์า้ทัี่�งจึากก๊าซธุรรมูชาติ์และพัลังงาน
ส่ะอ้าดภายใต้์รูปิแบบส่ัมูปิที่านกับภาครัฐในปิระเที่ศต่์าง ๆ 
ทัี่�ว็โลก (B2G) เพัื�อ้ให้้บริการไฟ์ฟ์้าและระบบส่าธุารณีูปิโภค
ทีี่�มีูปิระส่ิที่ธุิภาพัและเส่ถีืยรภาพัสู่งอั้นเป็ินรากฐานส่ำาคัญ 
ต่์อ้การเติ์บโต์ที่างเศรษัฐกิจึข้อ้งปิระเที่ศต่์าง ๆ  โดยจึะเป็ินการ 
พัฒันาโครงการให้มูห่้รอื้การเข้า้ซื�อ้กิจึการ ทัี่�งในปิระเที่ศไที่ย
และปิระเที่ศอื้�น ๆ เช่น ส่ปิปิ.ลาว็ เวี็ยดนามู เกาห้ลีใต้์ 
มูาเลเซีย กัมูพัูชา และฟ์ิลิปิปิินส่์

ยุุทธศ�สำตรัท์่� 2 
ส่ร้างบที่บาที่ส่ำาคัญในธุุรกิจึก๊าซธุรรมูชาติ์เห้ลว็ (LNG) และ
เชื�อ้เพัลิงส่ะอ้าด  จึากคว็ามูต้์อ้งการ LNG ข้อ้งภูมิูภาคอ้าเซยีน
ซ่�งมีูการเติ์บโต์ส่งูทีี่�ส่ดุในโลก ปัิจึจุึบนั บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์มีูโคว็ต้์า 
การนำาเข้้า LNG จึำานว็น 1,200,000 ตั์นต่์อ้ปีิ อั้นจึะนำามูาสู่ ่
โอ้กาส่ในการบริห้ารต้์นทุี่นการผลิต์ทีี่�ดีข่้�น และโอ้กาส่ 
ในการข้ยายธุุรกิจึให้มู่ ทัี่�งด้านธุุรกิจึไฟ์ฟ้์าและการจึำาห้น่าย 
LNG นอ้กจึากนี� ยงัศ่กษัาเชื�อ้เพัลิงที่างเลือ้กต่์าง ๆ  เพัื�อ้นำาไปิสู่ ่
การลดการปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึกในอ้นาคต์
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ยุุทธศ�สำตรัท์่� 3 
ให้้บริการลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูด้านส่าธุารณูีปิโภคแบบ 
ครบว็งจึร ปัิจึจุึบัน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า
และไอ้นำาทีี่�มีูคุณีภาพัสู่งให้้กับโรงงานอุ้ต์ส่าห้กรรมูกว่็า 300 
ราย อ้ย่างต่์อ้เนื�อ้งทัี่�งในปิระเที่ศไที่ยและเวี็ยดนามู โดย
จึะข้ยายข้อ้บเข้ต์การให้้บริการให้้ครอ้บคลุมูบริการด้าน
ส่าธุารณูีปิโภคแบบครบว็งจึร และข้ยายพัื�นทีี่�การให้้บริการ
ทีี่�นอ้กเห้นือ้ไปิจึากนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูทีี่�ให้้บริการอ้ยู่ใน
ปัิจึจุึบนั เพัื�อ้ส่นับส่นุนแนว็โน้มูการกระจึายตั์ว็แบบไมู่รว็มูศูนย ์
(Decentralisation) มุู่งส่นับส่นุนการเพัิ�มูปิระส่ิที่ธุิภาพั 
การผลิต์ข้อ้งภาคอุ้ต์ส่าห้กรรมูซ่�งมีูคว็ามูส่ำาคัญต่์อ้การเติ์บโต์
ข้อ้งเศรษัฐกิจึข้อ้งปิระเที่ศ

ยุุทธศ�สำตรัท์่� 4 
ให้้บรกิารส่าธุารณีปูิโภคครบว็งจึรส่ำาห้รบักลุมู่อ้าคารพัาณีชิย์ 
ในรูปิแบบการนำาเส่นอ้โซลชูนัที่างด้านส่าธุารณีปูิโภค ภายใต้์
การผน่กกำาลังข้อ้งบริษััที่ต่์าง ๆ ในเครือ้ บี.กริมู เพัื�อ้นำาเส่นอ้
โซลูชันให้้กับลูกค้าได้อ้ยา่งครบถ้ืว็น

ยุุทธศ�สำตรัท์่� 5 
ข้ยายธุุรกิจึระบบการส่่งและระบบการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า
ในภูมิูภาค เพัื� อ้ส่นับส่นุนการส่่งและจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์าทีี่�มีู

ความสามารถืในิการ
สร้างโอกาสทางธุุรกิจ

การเป็นิพันิธุมิติรที่ดำี
และไดำ้รับความไว้วางใจ

ความสามารถืในิการพัฒนิาและบริหาร
โครงการ

ปิระสิ่ที่ธุิภาพัไปิสู่่ผู้ใช้ โดยอ้าศัยคว็ามูชำานาญกว่็า 25 ปีิ 
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ในการส่ร้างและคว็บคุมูระบบการส่่ง
และระบบการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์าในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมู 9 แห่้ง 
ทัี่�งในปิระเที่ศไที่ย เวี็ยดนามู และกัมูพัูชา นำาไปิสู่ก่ารพััฒนา
โครงส่ร้างพัื�นฐานทีี่�ส่ำาคัญในการเป็ิน Smart City ต่์อ้ไปิ 
ในอ้นาคต์

ยุุทธศ�สำตรัท์่� 6 
ให้้บริการพัลังงานทีี่�มีูคุณีภาพัและเส่ถีืยรภาพัผ่านการ 
ซื�อ้ข้ายในระบบ Energy Trading โดยเป็ินการจึำาห้น่าย 
ไฟ์ฟ์้าให้้กับลูกค้าโดยต์รง ไมู่ผ่านระบบข้อ้งการไฟ์ฟ์้า  
ซ่�งอ้าศัยโครงข้่ายอั้จึฉริยะ (Smart Grid) ทีี่�พััฒนาโดย  
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ปัิจึจุึบันได้นำาร่อ้งที่ดส่อ้บระบบ Trading 
ระห้ว่็างอ้าคารต่์าง ๆ   ในเครือ้ บ.ีกริมู และในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
ต่์าง ๆ

ยุุทธศ�สำตรัท์่� 7
เดินห้น้าพััฒนาโมูเดลธุุรกิจึในรูปิแบบต่์าง ๆ เพัื�อ้รอ้งรับ 
“การเปิลี�ยนผ่านสู่ยุ่คดิจิึทัี่ล” ด้ว็ยคว็ามูรว่็มูมืูอ้กับพัันธุมิูต์ร
ชั�นนำาทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ และการข้บัเคลื�อ้นด้ว็ย
ทีี่มูงานคนรุน่ให้มู่

ภายใต้ยุที่ธศาสตริ์ 7 ปีริะการิ คัวับีคัู่ไปีกับีจุด้แข้็งที่ั�ง 5 ข้้อ 
เพ่ั�อสริ้างการิเติบีโตในริะยะยาวัด้้วัยเปี้าหมายข้องการิก้าวัสู่

ผูู้้ผู้ลิตพัลังงานชีั�นนำาริะด้ับีโลก

วัิสัยที่ัศน์ พัันธกิจ เปี้าหมาย กลยุที่ธ์ในการิด้ำาเนินงาน วััฒนธริริมและคั่านิยมองคั์กริ

การจัดำหาแหล�งเงินิทุนิเพ่่อรองรับ 
การเติิบโติดำ้วยติ้นิทุนิที่เหมาะสม

ความพร้อมทางดำ้านิ 
“การเปลี่ยนิผ�านิสู�ยุคดำิจิทัล”
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วัิสัยที่ัศน์ พัันธกิจ เปี้าหมาย กลยุที่ธ์ในการิด้ำาเนินงาน วััฒนธริริมและคั่านิยมองคั์กริ

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ตั์�งเปิ้าทีี่�จึะมีูส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า 7,200 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปิี 2568 และมุู่งสู่่ 10,000 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปิี 2573  
ด้ว็ยมีูเป้ิาห้มูายรายได้ต่์อ้ปีิกว่็า 100,000 ล้านบาที่ โดยมุูง่เน้นโรงไฟ์ฟ์า้ทีี่�มีูผลกระที่บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูในระดับต์ำา เพัื�อ้การพัฒันา
อ้ยา่งยั�งยนื ส่อ้ดคล้อ้งกับเป้ิาห้มูายข้อ้งการก้าว็สู่อ่้งค์กรทีี่�ไมู่ปิล่อ้ยก๊าซคารบ์อ้นไดอ้อ้กไซด์ ห้รอื้ Net-Zero Carbon Emissions  
ภายในปีิ 2593

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มุู่งมัู�นทีี่�จึะส่่งเส่ริมูการเติ์บโต์ข้อ้งธุุรกิจึอ้ย่างยั�งยืน (Sustainability) ภายใต้์ห้ลักธุรรมูภิบาล ต์ลอ้ดจึนการ
บริห้ารห้่ว็งโซคุ่ณีค่า (Value Chain) อ้ยา่งรับผิดชอ้บ โดยคำาน่งถ่ืงผลกระที่บทัี่�งด้านเศรษัฐกิจึ ส่ังคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ห้น่�งใน 
โครงการทีี่� บี.กริมู ให้้การส่นับส่นุนมูาอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง คือ้ โครงการอ้นุรักษ์ัและฟ์้� นฟ์ูปิระชากรเสื่อ้โคร่ง (Save the Tigers)  
ด้ว็ยคว็ามูร่ว็มูมืูอ้กับ WWF ปิระเที่ศไที่ย เพัื�อ้เพัิ�มูจึำานว็นปิระชากรเสื่อ้ในผืนป่ิา และปิลูกจิึต์ส่ำาน่กให้้แก่เด็กและเยาว็ชน 
 ให้้เห็้นคว็ามูส่ำาคัญข้อ้งการอ้นุรักษ์ัส่ัต์ว์็ป่ิา นอ้กจึากนี� ยังมีูโครงการเพัื�อ้คว็ามูยั�งยืนอื้�น ๆ อ้าทิี่ โครงการส่ว็นป่ิาเศรษัฐกิจึ  
และโครงการบ้านนักวิ็ที่ยาศาส่ต์ร์น้อ้ย เป็ินต้์น

วัฒนิธุรรมและค�านิิยมองค์กร

ความร่่วมมือ

ความเป็็นมืออาชีีพ

ทััศนคติิทัี�ดีี

ความคิดีร่ิเร่ิ�ม
สร่้างสร่ร่ค์

บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ เป็ินห้น่�งในธุุรกิจึห้ลักข้อ้ง บ.ีกริมู ซ่�งมีูปิระวั็ติ์ศาส่ต์ร์และรากฐานอั้นยาว็นานกว่็า 143 ปีิ วั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรเป็ิน
ส่ิ�งส่ำาคัญอ้ยา่งยิ�งทีี่�ข้ับเคลื�อ้นให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ดำาเนินธุุรกิจึอ้ยา่งยั�งยืนได้มูาจึนกระทัี่�งปัิจึจุึบัน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ห้ยุดนิ�ง 
ทีี่�จึะปิรบัค่านิยมูอ้งค์กรให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับแนว็ที่างการดำาเนินธุุรกิจึและการเปิลี�ยนแปิลงข้อ้งยุคส่มัูย ทัี่�งนี� คณีะกรรมูการบริษััที่
และผู้บรหิ้ารให้้คว็ามูส่ำาคัญและเป็ินแบบอ้ย่างทีี่�ดีในการขั้บเคลื�อ้นวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรให้้เข้้มูแข็้ง เป็ินต้์นแบบทีี่�ดี และมีูการส่ื�อ้ส่าร
กับพันักงานถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญข้อ้งวั็ฒนธุรรมูข้อ้งอ้งค์กรอ้ยา่งส่มูำาเส่มูอ้  บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์  ได้จัึดให้้พันักงานได้เรียนรูวั้็ฒนธุรรมูและ
ค่านิยมูอ้งค์กร ผา่นการเรียนรู้และการปิระยุกต์์ให้้เข้า้กับกิจึกรรมูและสื่�อ้ต่์าง ๆ  เพัื�อ้ให้้พันักงานมีูคว็ามูเข้้าใจึและแส่ดงพัฤติ์กรรมู
ต์ามูค่านิยมูห้ลักทัี่�ง 4 ปิระการ คือ้ ทัี่ศนคติ์ทีี่�ดี (Positivity) คว็ามูร่ว็มูมืูอ้ (Partnership) คว็ามูเป็ินมืูอ้อ้าชีพั (Professionalism) 
และคว็ามูคิดริเริ�มูส่ร้างส่รรค์ (Pioneering Spirit) ซ่�งค่านิยมูเห้ล่านี� มุู่งเน้นให้้บุคลากรมีูคว็ามูคิดด้านบว็กและมีูส่ติ์ในการ 
ดำาเนินชีวิ็ต์ (Mindfulness) ส่นับส่นุนและส่ง่เส่รมิูการที่ำางานเป็ินทีี่มู มีูคว็ามูชำานาญเชี�ยว็ชาญและรบัผิดชอ้บในการปิฏิบติั์งาน 
รว็มูถ่ืงส่ามูารถืที่ำางานเชิงรุก มีูคว็ามูริเริ�มูส่ร้างส่รรค์ และปิรับตั์ว็ให้้เข้้ากับการเปิลี�ยนแปิลงได้อ้ยา่งทัี่นท่ี่ว็งทีี่ เพัื�อ้ข้ับเคลื�อ้น 
วิ็ส่ัยทัี่ศน์ข้อ้งอ้งค์กร ส่ง่เส่ริมูคุณีภาพัการที่ำางานอ้ยา่งมีูคว็ามูสุ่ข้มีูปิระส่ิที่ธุภิาพั เพัื�อ้คุณีภาพัชีวิ็ต์ทีี่�ดีข้อ้งพันักงานทีุ่กคน
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7 ยุที่ธศาสตริ์ มุ่งสริ้างพัลังให้กับีสังคัมโลกด้้วัยคัวัามโอบีอ้อมอาริี
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7 ยทุธุศูาสติร ์มุ�งสรา้งพลงัใหก้บั
สังคมโลกดำว้ยความโอบออ้มอารี

7 ยุที่ธศาสตริ์ มุ่งสริ้างพัลังให้กับีสังคัมโลกด้้วัยคัวัามโอบีอ้อมอาริี

ข้ยายกำาลังการิผู้ลิตไฟฟ้าที่ั�งจากก๊าซธริริมชีาติ 
และพัลังงานสะอาด้ ภายใต้รูิปีแบีบีสัมปีที่านกับี 
ภาคัริัฐในปีริะเที่ศต่าง  ๆ  ที่ั�วัโลก (B2G)

สริ้างบีที่บีาที่สำาคััญในธุริกิจก๊าซธริริมชีาติเหลวั 
(LNG) และเชี่�อเพัลิงสะอาด้

ให้บีริิการิลูกคั้าอุตสาหกริริมด้้านสาธาริณูปีโภคั 
แบีบีคัริบีวังจริ (B2B)

ให้บีริิการิสาธาริณูปีโภคัคัริบีวังจริสำาหริับีกลุ่ม 
อาคัาริพัาณิชีย์ ในรูิปีแบีบีการินำาเสนอโซลูชีัน 
ที่างด้้านสาธาริณูปีโภคั

ข้ยายธุริกิจริะบีบีการิส่งและริะบีบีการิจำาหน่ายไฟฟา้ 
ในภูมิภาคั

ให้บีริิการิพัลังงานที่ี�มีคัุณภาพัและเสถืียริภาพั 
ผู้่านการิซ่�อข้ายในริะบีบี Energy Trading

เด้ินหน้าพััฒนาโมเด้ลธุริกิจในรูิปีแบีบีต่าง ๆ  
เพ่ั�อริองริับี “การิเปีลี�ยนผู้่านสู่ยุคัด้ิจิที่ัล”

1

2

3

4

5

6

7

ยุทธุศูาสติร์ที่

ยุทธุศูาสติร์ที่

ยุทธุศูาสติร์ที่

ยุทธุศูาสติร์ที่

ยุทธุศูาสติร์ที่

ยุทธุศูาสติร์ที่

ยุทธุศูาสติร์ที่
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ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ



023บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ

53 19 2564

ภายในิปี 
2573*

สถืานิะโครงการ กำาลังการผลิติไฟฟา้รวมทั�งสิ�นิ
(เมกะวััตต์)

โครงการในิประเทศูติ�าง ๆ

4,015

3,254

ภาพรวมธุุรกิจ

เกาหลีใติ้

ฟลิิปปินิส์

มาเลเซีย
อยู�ระหว�างการพัฒนิา 3 โครงการ

เวียดำนิาม
ดำำาเนิินิโครงการแล้ว 3 โครงการ

อยู�ระหว�างการพัฒนิา 1 โครงการ

ไทย
ดำำาเนิินิโครงการแล้ว 46 โครงการ
อยู�ระหว�างการพัฒนิา 8 โครงการ

กัมพูชุา
ดำำาเนิินิโครงการแล้ว 1 โครงการ

ลาว
ดำำาเนิินิโครงการแล้ว 3 โครงการ
อยู�ระหว�างการพัฒนิา 6 โครงการ

โปแลนิดำ์
อยู�ระหว�างการพัฒนิา 1 โครงการ

โครงการที่
เปิดำดำำาเนิินิการแล้ว

โครงการที่อยู� 
ในิระหว�างการพัฒนิา

ความสามารถืในิการผลิติไฟฟา้
(เมกะวััตต์)

ภายในิปี 
2573*

2564

พัลัง 
คัวัามริ้อนริ่วัม

พัลังงาน 
แสงอาที่ิตย์

พัลังนำ�า Hybrid พัลังงานลม Backup for 
Power Trading

พัลังงานข้ยะ
อุตสาหกริริม

2,920 769 133 98 78 13 5

2,505 681 35 – 16 13 5

* ต์ามูส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า ณี ธุนัว็าคมู 2564
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ภาพรวมการประกอบธุุรกิจ 

ณ สิ�นปีี 2564 บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ มีโริงไฟฟา้ที่ี�เปีิด้
ด้ำาเนนิการิเชิีงพัาณชิีย์แลว้ัริวัม 53 โคัริงการิ มกีำาลงั 
การิผู้ลิตไฟฟา้ริวัม 3,254 เมกะวััตต์ โด้ยมีกลยุที่ธ์
ที่ี�สำาคัญักับีพัันธมิตริที่างธุริกิจเพ่ั�อข้ยายการิเติบีโต
ด้้านธุริกิจพัลังงานที่ด้แที่น สู่เปี้าหมายริ้อยละ 30.0 

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) เป็ินห้น่�งในธุุรกิจึ
ห้ลักข้อ้ง บี.กริมู ซ่�งดำาเนินธุุรกิจึในปิระเที่ศไที่ยมูานานกว่็า 
143 ปีิ ภายใต้์ปิรัชญาการดำาเนินธุุรกิจึส่ร้างพัลังให้้กับ 
ส่ังคมูโลกด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี (Empowering the World 
Compassionately) 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เริ�มูดำาเนินธุุรกิจึในปิี 2536 เปิ็นห้น่�งใน 
ผู้บุกเบิกอุ้ต์ส่าห้กรรมูการผลิต์ไฟ์ฟ์้าภาคเอ้กชนรายแรก 
ข้อ้งปิระเที่ศไที่ยจึากโครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP1 ซ่�งเปิ็น
โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มูและได้เปิิดดำาเนินการ 
เชิงพัาณิีชย์ในปีิ 2541 จึากนั�นได้มีูการข้ยายการลงทุี่น
ด้านโครงการโรงไฟ์ฟ้์ามูาอ้ย่างต่์อ้เนื� อ้งทัี่�งในปิระเที่ศ
และต่์างปิระเที่ศ จึากนั�นเมืู� อ้วั็นทีี่�  9 กันยายน 2559  
ได้จึดที่ะเบียนแปิรส่ภาพัเป็ินบริษััที่มูห้าชน และเปิลี�ยนชื�อ้
เป็ิน บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) จึดที่ะเบียน
ในต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่งปิระเที่ศไที่ยและเส่นอ้ข้ายหุ้้นแก่
ปิระชาชนในครั�งแรก เมืู�อ้วั็นทีี่� 19 กรกฎาคมู 2560 โดยมูี
ทีุ่นจึดที่ะเบียน 5,400,000,000 บาที่

ณี ส่ิ�นปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูโครงการโรงไฟ์ฟ์้า ทีี่�เปิิด
ดำาเนินการเชิงพัาณิีชยแ์ล้ว็ 53 โครงการ มีูกำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ้์า 
รว็มูทัี่�งส่ิ�น 3,254 เมูกะวั็ต์ต์์ คิดเป็ินกำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ้์า 
ติ์ดตั์�งต์ามูสั่ดส่่ว็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้ง 2,110 เมูกะวั็ต์ต์์ 
นอ้กจึากนี� ยังมูีโครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�อ้ยู่ระห้ว่็างการพััฒนา
และก่อ้ส่ร้างเพัิ�มูเติ์มูจึำานว็น 19 โครงการ ซ่�งคาดว่็า 

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ

จึะที่ำาให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูกำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ้์าติ์ดตั์�งรว็มู 
ไมู่ต์ำากว่็า 4,015 เมูกะวั็ต์ต์์ คิดเป็ินกำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ้์า 
ติ์ดตั์�งต์ามูส่ัดส่่ว็นคว็ามูเปิ็นเจ้ึาข้อ้ง 2,738 เมูกะวั็ต์ต์์ เมืู�อ้
โครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�อ้ยู่ระห้ว่็างการพััฒนาและก่อ้ส่ร้าง
ทัี่�งห้มูดเปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ในปีิ 2569-2573 รว็มูถ่ืง 
โครงการ SPP Replacement 5 โครงการ ซ่�งมีูกำาห้นดเปิิด
ดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ในชว่็งคร่�งห้ลังข้อ้งปีิ 2565 โดยจึะมีู 
กำาลังการผลิต์และปิระสิ่ที่ธุิภาพัการผลิต์เพัิ�มูข้่�นจึาก 
ปัิจึจุึบัน และจึะช่ว็ยปิระห้ยัดอั้ต์ราการใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์ลง
ร้อ้ยละ 15

ส่ำาห้รับการข้ายไฟ์ฟ้์าและไอ้นำาในปิระเที่ศไที่ย บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ มีูคู่ส่ัญญาในส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าดังนี� 

1. ส่ัญญาข้ายไฟ์ฟ์้ากับ กฟ์ผ. ภายใต้์โครงการรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้า 
 จึาก SPP 

2.  ส่ัญญาข้ายไฟ์ฟ์้าและไอ้นำากับลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
ผ่านโครงข่้ายไฟ์ฟ้์าและไอ้นำา ทีี่�ครอ้บคลุมูผู้ใช้ไฟ์ฟ์้า 
ทีี่�เป็ินโรงงานอุ้ต์ส่าห้กรรมูกว่็า 180 ราย ซ่�งตั์�งอ้ยู่ใน 
นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูชั�นนำา 9 แห้่ง ปิระกอ้บด้ว็ย 

 2.1 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะซิตี์� ชลบุรี 
 2.2 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะซิตี์� ระยอ้ง
 2.3 ส่ว็นอุ้ต์ส่าห้กรรมูบางกะดี 
 2.4 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูดับบลิว็เอ้ชเอ้ ชลบุรี 1
 2.5 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูแห้ลมูฉบัง
 2.6 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูดับบลิว็เอ้ชเอ้ มูาบต์าพัุด 
 2.7 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเวิ็ลด์ ฟ์ู�ด วั็ลเลย์ ไที่ยแลนด์ 
 2.8 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูลาดกระบัง
 2.9 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูบางปูิ
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3.  ส่ญัญาข้ายไฟ์ฟ์า้กับ กฟ์ภ. ภายใต้์โครงการรบัซื�อ้ไฟ์ฟ์า้
จึาก VSPP จึากโรงไฟ์ฟ์า้พัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย ์โรงไฟ์ฟ์า้
พัลังงานข้ยะอุ้ต์ส่าห้กรรมู และโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมู 
และภายใต้์โครงการผลิต์ไฟ์ฟ์า้จึากพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์
ส่ำาห้รับห้น่ว็ยงานราชการและส่ห้กรณ์ีภาคการเกษัต์ร 
พั.ศ. 2560

4. ส่ัญญาข้ายไฟ์ฟ้์ากับ กฟ์น. ภายใต้์โครงการผลิต์ไฟ์ฟ้์า
จึากพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ส่ำาห้รับห้น่ว็ยงานราชการและ
ส่ห้กรณี์ภาคการเกษัต์ร พั.ศ. 2560

5. ส่ัญญาข้ายไฟ์ฟ้์ากับ กิจึการไฟ์ฟ้์า ส่วั็ส่ดิการส่ัมูปิที่าน
กอ้งทัี่พัเรอื้ ภายใต้์โครงการงานระบบไฟ์ฟ้์าและนำาเยน็ 
พัื�นทีี่�ท่ี่าอ้ากาศยานนานาชาติ์อู่้ต์ะเภา

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เริ�มูลงทุี่นในโครงการพัลังงานที่ดแที่น
ตั์�งแต่์ปีิ 2558 และมีูแผนจึะข้ยายกำาลังการผลิต์ส่ำาห้รับ
โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานที่ดแที่นส่ำาห้รับการลงทุี่นใน 
ต่์างปิระเที่ศ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เริ�มูลงทีุ่นในปิระเที่ศเวี็ยดนามู
ตั์�งแต่์ปีิ 2542 โดยข้ายไฟ์ฟ้์าทีี่�รับซื�อ้จึากบริษััที่ย่อ้ยข้อ้ง 
EVN ให้้แก่ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะซิตี์�  
เบียนหั้ว็ ทัี่�งห้มูดผ่านโครงข้่ายไฟ์ฟ์้าข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
นอ้กจึากนี�ยงัมีูโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย ์2 โครงการ ทีี่�เปิิด
ดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ในเดือ้นมิูถืุนายน 2562  คือ้โครงการ
ผลิต์ไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ Dau Tieng 2 กำาลังการผลิต์
ติ์ดตั์�ง 240 เมูกะวั็ต์ต์์ และโครงการ Phu Yen TTP กำาลัง 
การผลิต์ติ์ดตั์�ง 257 เมูกะวั็ต์ต์์ และในเดือ้นพัฤศจิึกายน 2564  
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ได้เข้้าลงทีุ่นในโครงการพัลังงานลมู Houng Hoa 1 กำาลัง
การผลิต์ติ์ดตั์�ง 48 เมูกะวั็ต์ต์์ ซ่�งอ้ยู่ระห้ว่็างการพััฒนาและ
ก่อ้ส่ร้าง

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังข้ยายการลงทีุ่นในโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำา 
ใน ส่ปิปิ.ลาว็ ตั์�งแต่์ปีิ 2558 นอ้กจึากนี� ยังมีูการลงทีุ่น 
ในธุุรกิจึส่ายส่่งและจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์าในปิระเที่ศกัมูพัูชา 
ตั์� งแต่์ปีิ 2561 และมีูการลงทีุ่นในโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงาน 
แส่งอ้าทิี่ต์ย์ Ray Power กำาลังการผลิต์ 39 เมูกะวั็ต์ต์์  
ซ่�งเปิิดดำาเนินการในเดือ้นธุนัว็าคมู 2563

ในเดือ้นต์ุลาคมู 2564 ได้ข้ยายการลงทุี่นในที่วี็ปิยุโรปิเป็ิน
ครั�งแรก โดยเข้า้ลงที่นุเพัื�อ้พัฒันาโครงการโรงไฟ์ฟ์า้พัลังงาน
ลมู ZEL1 กำาลังการผลิต์ 14 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปิระเที่ศโปิแลนด์ 
ต์ลอ้ดจึนยังมีูแผนคว็ามูรว่็มูมืูอ้ในโครงการอื้�น ๆ ในอ้นาคต์ 
ทัี่�งในส่่ว็นข้อ้งยุโรปิและอ้เมูริกาเห้นือ้ รว็มูถ่ืงได้ดำาเนินการ
ศ่กษัาโครงการโรงไฟ์ฟ้์าในปิระเที่ศเกาห้ลีใต้์ ฟ์ิลิปิปิินส์่  
และอิ้นโดนีเซีย เพัื�อ้แส่ว็งห้าโอ้กาส่การลงที่นุทีี่�นา่ส่นใจึและ
มีูผลต์อ้บแที่นทีี่�เห้มูาะส่มู

นอ้กจึากนี� มีูการข้ยายการลงทุี่นในปิระเที่ศมูาเลเซีย โดย
เข้้าลงทีุ่นใน reNIKOLA Holdings ซ่�งปัิจึจุึบันมีูโครงการ 
โรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ทีี่�อ้ยู่ระห้ว่็างการได้มูา 3 
โครงการ กำาลังการผลิต์รว็มู 88 เมูกะวั็ต์ต์์ ซ่�งการเข้้าลงทีุ่น 
ในครั�งนี�ถืือ้เป็ินกลยุที่ธุ์ทีี่�ส่ำาคัญกับพัันธุมิูต์รที่างธุุรกิจึเพัื�อ้
ข้ยายการเติ์บโต์ด้านธุุรกิจึพัลังงานที่ดแที่นในปิระเที่ศมูาเลเซยี
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ณี วั็นทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูโครงการโรงไฟ์ฟ้์าทีี่�เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์แล้ว็ และโครงการโรงไฟ์ฟ้์า 
ทีี่�อ้ยูร่ะห้ว่็างการก่อ้ส่ร้างและการพััฒนา ซ่�งมีูกำาลังการผลิต์ดังนี�

ปีริะเภที่โริงไฟฟา้ โริงไฟฟา้ที่ั�งหมด้ โริงไฟฟา้ที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิแล้วั

จำานวัน
โริงไฟฟา้

ปีริะมาณการิ
กำาลังการิผู้ลิต

ติด้ตั�ง
(เมกะวััตต์)

ปีริะมาณการิ
กำาลังการิผู้ลิต 
ตามสัด้ส่วัน 
(เมกะวััตต์)

จำานวัน
โริงไฟฟา้

กำาลังการิผู้ลิต
ติด้ตั�ง

(เมกะวััตต์)

กำาลังการิผู้ลิต 
ตามสัด้ส่วัน 
(เมกะวััตต์)

พัลังคัวัามริ้อนริ่วัม 23  2,919.9 1  1,832.7 1 21  2,504.5 1,458.3

พัลังงานแสงอาที่ิตย์ 28  769.1  641.0 25    681.1  605.2

พัลังนำ�า 9  132.6  94.5 3     35.1    24.9

โริงไฟฟา้แบีบีผู้สมผู้สาน2 1  98.0  98.0 -   -   -

พัลังงานลม 4  78.1  65.9 2     16.0     14.8

Backup for 
Power Trading3 1  13.0  4.0 1     13.0     4.0

พัลังงานข้ยะอุตสาหกริริม 1  4.8  2.3 1      4.8      2.3

ริวัม 67  4,015.5  2,738.4 53  3,254.5 2,109.6 

1  โครงการโรงไฟ์ฟ์้าให้มู่ข้อ้ง ABP1 ABP2 BPLC1 และ BGPM (2 โครงการ) เพัื�อ้ที่ดแที่นโครงการโรงไฟ์ฟ์้าเดิมู จึะมีูกำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ์้าติ์ดตั์�งจึำานว็น 140 เมูกะวั็ต์ต์์ 
ต่์อ้โรง และภายห้ลังจึากทีี่�ส่ญัญาโอ้นสิ่ที่ธุใินการรับรายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ้์าข้อ้ง ABP2 กับ ABPIF ส่ิ�นส่ดุลง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะมีูส่ดัส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้งในเชิงเศรษัฐกิจึ
ใน ABP2 ร้อ้ยละ 51.2 (จึากร้อ้ยละ 15.3 ผ่านการถืือ้ห้น่ว็ยลงทีุ่นใน ABPIF)

2  โครงการโรงไฟ์ฟ์้าแบบผส่มูผส่าน (Hybrid Power Plant) ปิระกอ้บไปิด้ว็ย โรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานคว็ามูร้อ้นรว่็มู กำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 80 เมูกะวั็ต์ต์์ โรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่ง
อ้าทิี่ต์ย์ กำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 18 เมูกะวั็ต์ต์์ พัร้อ้มูด้ว็ยระบบกักเก็บพัลังงาน (ESS) ข้นาด 50 เมูกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง 

3  ธุุรกิจึจึำาห้นา่ยไฟ์ฟ้์าทีี่�รบัซื�อ้จึากบริษััที่ยอ่้ยข้อ้ง EVN ให้้แก่ลกูค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูจึำานว็นมูากกว่็า 205 ราย ในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะซิตี์� เบยีนหั้ว็ รว็มูทัี่�งห้มูด 100 เมูกะวั็ต์ต์์ 
ผ่านโครงข้า่ยไฟ์ฟ์้าข้อ้งกลุ่มู บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ
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โครงการโรงไฟฟา้ขัอง บี.กริม เพาเวอร์ 
ณี วั็นทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูโครงการโรงไฟ์ฟ้์าทีี่�ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณิีชย์แล้ว็จึำานว็น 46 โครงการ  
ในปิระเที่ศไที่ย 3 โครงการในปิระเที่ศเวี็ยดนามู 3 โครงการใน ส่ปิปิ.ลาว็ และ 1 โครงการในปิระเที่ศกัมูพัูชา ผ่านการถืือ้หุ้้น
ในบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูค้า โดยมีูกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู 3,254 เมูกะวั็ต์ต์์ (กำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งต์ามูสั่ดส่่ว็นคว็ามูเป็ิน
เจ้ึาข้อ้งรว็มู 2,110 เมูกะวั็ต์ต์์) 

ข้้อ้มููลเกี�ยว็กับโครงการโรงไฟ์ฟ์้าข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ทีี่�ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 ส่ามูารถืส่รุปิได้
ดังต่์อ้ไปินี�

โคัริงการิโริงไฟฟา้
บีริิษััที่
เจ้าข้อง
โคัริงการิ

กำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง
สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(ริ้อยละ)1

กำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง
ตามสัด้ส่วัน

คัวัามเปี็นเจ้าข้อง2
ปีริะเภที่
เชี่�อเพัลิง

วัันที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิ
เชีิงพัาณิชีย์ไฟฟา้

(เมกะวััตต์)
ไอนำ�า

(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

ไฟฟา้
(เมกะวััตต์)

ไอนำ�า
(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

นิคัมอุตสาหกริริมอมตะซิตี� ชีลบีุริี จังหวััด้ชีลบีุริี

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 1 ABP1 166.4 30.0 50.7 84.3 15.2 ก๊าซธริริมชีาติ 17 กันยายน 2541

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 2 ABP2 171.2 30.0 15.3 26.2 4.6 ก๊าซธริริมชีาติ 28 กันยายน 2544

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 3 ABP3 132.5 30.0 60.7 80.4 18.2 ก๊าซธริริมชีาติ 1 ตุลาคัม 2555

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 4 ABP4 131.1 30.0 55.5 72.8 16.6 ก๊าซธริริมชีาติ 15 พัฤศจิกายน 2558

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 5 ABP5 131.1 30.0 55.5 72.8 16.6 ก๊าซธริริมชีาติ 1 มิถืุนายน 2559

นิคัมอุตสาหกริริมอมตะซิตี� ริะยอง จังหวััด้ริะยอง

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (ริะยอง) 1 ABPR1 123.3 30.0 61.7 76.1 18.5 ก๊าซธริริมชีาติ 1 พัฤศจิกายน 2556

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (ริะยอง) 2 ABPR2 124.4 30.0 61.7 76.8 18.5 ก๊าซธริริมชีาติ 21 มิถืุนายน 2556

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (ริะยอง) 3 ABPR3 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธริริมชีาติ 1 กุมภาพัันธ์ 2561

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (ริะยอง) 4 ABPR4 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธริริมชีาติ 1 มิถืุนายน 2561

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (ริะยอง) 5 ABPR5 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซธริริมชีาติ 1 ตุลาคัม 2561

นิคัมอุตสาหกริริมแหลมฉบีัง จังหวััด้ชีลบีุริี

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (แหลมฉบีัง) 1 BPLC1 103.0 50.0 100.0 103.0 50.0 ก๊าซธริริมชีาติ 16 กริกฎาคัม 25443

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (แหลมฉบีัง) 2 BPLC2 56.1 20.0 100.0 56.1 20.0 ก๊าซธริริมชีาติ 20 กุมภาพัันธ์ 25523

สวันอุตสาหกริริมบีางกะด้ี จังหวััด้ปีทีุ่มธานี 

บีี.กริิม บีีไอพีั เพัาเวัอริ์ 1 BIP1 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซธริริมชีาติ 29 เมษัายน 2558

บีี.กริิม บีีไอพีั เพัาเวัอริ์ 2 BIP2 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซธริริมชีาติ 1 มกริาคัม 2559

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ
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โคัริงการิโริงไฟฟา้
บีริิษััที่
เจ้าข้อง
โคัริงการิ

กำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง
สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(ริ้อยละ)1

กำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง
ตามสัด้ส่วัน

คัวัามเปี็นเจ้าข้อง2
ปีริะเภที่
เชี่�อเพัลิง

วัันที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิ
เชีิงพัาณิชีย์ไฟฟา้
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ชีั�วัโมง)
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(เมกะวััตต์)

ไอนำ�า
(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

นิคัมอุตสาหกริริมด้ับีบีลิวัเอชีเอ ชีลบีุริี 1 จังหวััด้ชีลบีุริี

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (ด้ับีบีลิวัเอชีเอ) 1 BPWHA1 130.2 30.0 75.0 97.7 22.5 ก๊าซธริริมชีาติ 1 พัฤศจิกายน 2559

นิคัมอุตสาหกริริมด้ับีบีลิวัเอชีเอ ตะวัันออก (มาบีตาพุัด้) จังหวััด้ริะยอง

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (เอไออี-เอ็มที่ีพีั)
(2 โคัริงการิ) BGPM 124.0 90.0 70.0 86.8 63.0 ก๊าซธริริมชีาติ 3 กุมภาพัันธ์ และ 

18 กันยายน 25414

นิคัมอุตสาหกริริมเวัิลด้์ ฟูด๊้ วััลเลย์ ไที่ยแลนด้์ จังหวััด้อ่างที่อง

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (อ่างที่อง) 1 BGPAT1 123.0 55.0 70.0 86.1 38.5 ก๊าซธริริมชีาติ 4 พัฤษัภาคัม 25595

นิคัมอุตสาหกริริมลาด้กริะบีัง จังหวััด้กริุงเที่พัมหานคัริ 

พีัพีัที่ีซี PPTC 120.0 30.0 33.5 40.2 10.1 ก๊าซธริริมชีาติ 29 มีนาคัม 25596

นิคัมอุตสาหกริริมบีางปีู จังหวััด้สมุที่ริปีริาการิ

เอสเอสยูที่ี (2 โคัริงการิ) SSUT  240.0 60.0 45.0  108.0 27.0  ก๊าซธริริมชีาติ 3 และ 29 ธันวัาคัม 25596

จังหวััด้นคัริปีฐม 

ไที่ริหลวัง 2 BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริหลวัง 3 BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริหลวัง 9 BGYSP 7.2 — 99.0 7.2 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริหลวัง 10 BGYSP 7.5 — 99.0 7.5 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริใหญ่หน้า BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริมะนาวั BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริพุัที่ริา BGYSP 8.0 — 99.0 8.0 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริลุ้ยริิมนำ�า Solarwa 8.0 — 47.57 3.8 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริฉลวัย 1 Solarwa 8.0 — 47.57 3.8 — แสงอาที่ิตย์ 28 ธันวัาคัม 2558

ไที่ริแสบี Solarwa 8.0 — 47.57 3.8 — แสงอาที่ิตย์ 17 ธันวัาคัม 2558

จังหวััด้พัริะนคัริศริีอยุธยา 

ไที่ริเสนา 2 BGYSP 5.0 — 99.0 5.0 — แสงอาที่ิตย์ 22 ธันวัาคัม 2558

จังหวััด้สริะบีุริี

บีีจีที่ีที่ีอาริ์อี 1 TPS 8.0 — 47.57 3.8 — แสงอาที่ิตย์ 18 ธันวัาคัม 2558

บีีจีที่ีที่ีอาริ์อี 2 Solarwa 8.0 — 47.57 3.8 — แสงอาที่ิตย์ 18 ธันวัาคัม 2558

บีีจีที่ีที่ีอาริ์อี 3 Solarwa 6.5 — 47.57 3.1 — แสงอาที่ิตย์ 25 ธันวัาคัม 2558

จังหวััด้สริะแก้วั

บีีจีเอสพีัเอส 1 BGSPS 1 8.0 — 100.0 8.0 — แสงอาที่ิตย์ 27 เมษัายน 2559

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ
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โคัริงการิโริงไฟฟา้
บีริิษััที่
เจ้าข้อง
โคัริงการิ

กำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง
สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(ริ้อยละ)1

กำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง
ตามสัด้ส่วัน

คัวัามเปี็นเจ้าข้อง2
ปีริะเภที่
เชี่�อเพัลิง

วัันที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิ
เชีิงพัาณิชีย์ไฟฟา้

(เมกะวััตต์)
ไอนำ�า

(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

ไฟฟา้
(เมกะวััตต์)

ไอนำ�า
(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

จังหวััด้เพัชีริบีูริณ์

โคัริงการิสหกริณ์การิเกษัตริชีนแด้น BSPCD          2.3 — 100.0 2.3 — แสงอาที่ิตย์ 3 ธันวัาคัม 2561

จังหวััด้ฉะเชีิงเที่ริา

โคัริงการิองคั์การิสงเคัริาะห์
ที่หาริผู้่านศ้ก ในพัริะบีริมริาชีูปีถืัมภ์ 
สำานักงานสงเคัริาะห์ที่หาริผู้่านศ้ก 
เข้ตชีลบีุริี

BGRIM 3.6 — 100.0 3.6 — แสงอาที่ิตย์ 24 ธันวัาคัม 2561

จังหวััด้สุริาษัฎริ์ธานี

โคัริงการิสหกริณ์การิเกษัตริ
บี้านนาเด้ิม BSPCB 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาที่ิตย์ 25 ธันวัาคัม 2561

จังหวััด้กริุงเที่พัมหานคัริ

โคัริงการิองคั์การิสงเคัริาะห์
ที่หาริผู้่านศ้ก ในพัริะบีริมริาชีูปีถืัมภ์ 
สำานักงานการิเกษัตริ
การิอุตสาหกริริมและการิบีริิการิ

BGSP1                                                                                                                                  5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาที่ิตย์ 27 ธันวัาคัม 2561

โคัริงการิองคั์การิสงเคัริาะห์
ที่หาริผู้่านศ้ก ในพัริะบีริมริาชีูปีถืัมภ์ 
โริงพัยาบีาลที่หาริผู้่านศ้ก

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาที่ิตย์ 27 ธันวัาคัม 2561

จังหวััด้สมุที่ริปีริาการิ

โคัริงการิองคั์การิสงเคัริาะห์
ที่หาริผู้่านศ้ก ในพัริะบีริมริาชีูปีถืัมภ์ 
สำานักงานกิจการิโริงงานในอาริักษ์ั

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาที่ิตย์ 27 ธันวัาคัม 2561

จังหวััด้นนที่บีุริี

โคัริงการิองคั์การิสงเคัริาะห์
ที่หาริผู้่านศ้ก ในพัริะบีริมริาชีูปีถืัมภ์ 
สำานักงานริักษัาคัวัามปีลอด้ภัย

BGRIM 5.0 — 100.0 5.0 — แสงอาที่ิตย์ 27 ธันวัาคัม 2561

นิคัมอุตสาหกริริมริาชีบีุริี จังหวััด้ริาชีบีุริี

โปีริเกริส อินเตอริ์เคัม PIC 4.8 — 48.0 2.3 — ข้ยะอุตสาหกริริม 27 ธันวัาคัม 2562

จังหวััด้มุกด้าหาริ

บี่อที่อง วัินด้์ฟาริ์ม (2 โคัริงการิ) BTW 16.0 — 92.2 14.8 — พัลังงานลม 2 และ 16 สิงหาคัม 2564

สาธาริณริัฐปีริะชีาธิปีไตยปีริะชีาชีนลาวั

เซนำ�านอ้ย 2 เซกะตมั 1
(2 โคัริงการิ) XXHP 20.1 — 70.0 14.1 — พัลังนำ�า 1 สิงหาคัม 2560

นำ�าแจ 1 Nam Che 1 15.0 — 72.0 10.8 — พัลังนำ�า 1 มิถืุนายน 2562

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ
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สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(ริ้อยละ)1

กำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง
ตามสัด้ส่วัน

คัวัามเปี็นเจ้าข้อง2
ปีริะเภที่
เชี่�อเพัลิง

วัันที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิ
เชีิงพัาณิชีย์ไฟฟา้

(เมกะวััตต์)
ไอนำ�า

(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

ไฟฟา้
(เมกะวััตต์)

ไอนำ�า
(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

ปีริะเที่ศเวัียด้นาม

อมตะ เพัาเวัอริ์ (เบีียนหัวั) APB 13.0 — 30.7 4.0 — Backup for 
Power Trading 9 เมษัายน 2542

Dau Tieng 2 DT2 240.08 — 100.0 240.0 — แสงอาที่ิตย์ 13 มิถืุนายน 2562

Phu Yen TTP Phu Yen 
TTP 257.0 — 80.0 205.6 — แสงอาที่ิตย์ 10 มิถืุนายน 2562

ปีริะเที่ศกัมพูัชีา

Ray Power Ray 39.0 — 100.0 39.0 — แสงอาที่ิตย์ 15 ธันวัาคัม 2563

ริวัมกำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง 3,254.5 675.0 2,109.6 418.7

1  คำานว็ณีจึากส่ัดส่ว่็นการลงทีุ่นโดยต์รง และ/ห้รือ้ โดยอ้้อ้มูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์
2  ปิระมูาณีการกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งต์ามูส่ัดส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้ง คำานว็ณีจึากผลคูณีข้อ้งปิระมูาณีการกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้า กับจึำานว็นส่ัดส่ว่็นคว็ามูเจ้ึาข้อ้ง

ในเชิงเศรษัฐกิจึ
3 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เข้้าซื�อ้กิจึการโครงการโรงไฟ์ฟ์้า BPLC1 และ BPLC2 ในเดือ้นมิูถืุนายน 2557
4  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เข้้าซื�อ้กิจึการโครงการโรงไฟ์ฟ์้า BGPM (2 โครงการ) ในเดือ้นมีูนาคมู 2562
5  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เข้้าซื�อ้กิจึการโครงการโรงไฟ์ฟ์้า BGPAT1 ในเดือ้นมีูนาคมู 2563
6  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เข้้าซื�อ้กิจึการโรงไฟ์ฟ์้า PPTC และ SSUT ในเดือ้นธุนัว็าคมู 2564
7  BGSENA (ซ่�งเป็ินบริษััที่รว่็มูค้าทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ถืือ้หุ้้นอ้ยูร่้อ้ยละ 49.0) ถืือ้หุ้้นบุริมูส่ิที่ธุใิน Solarwa และ TPS ซ่�งหุ้้นบุริมูส่ิที่ธุดัิงกล่าว็กำาห้นดให้้ BGSENA มีูส่ิที่ธุไิด้รับ

เงินปัินผลในอั้ต์ราร้อ้ยละ 97.0 ข้อ้งเงินปัินผลจ่ึายทัี่�งห้มูด ดังนั�นที่ำาให้้ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูส่ดัส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ้์า Solarwa และ TPS ในเชงิเศรษัฐกิจึ
จึำานว็นร้อ้ยละ 47.5

8  เมืู�อ้วั็นทีี่� 1 กรกฎาคมู 2564 ได้ดำาเนินการแบง่แยกกิจึการ เพัื�อ้แบง่แยกส่ินที่รัพัย์สุ่ที่ธุขิ้อ้งโครงการ DT1 พัร้อ้มูทัี่�งส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าระยะยาว็ทีี่�มีูกำาลังการผลิต์ 180 
เมูกะวั็ต์ต์์ ที่ำาให้้ภายห้ลังการแบ่งแยก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูส่ัดส่่ว็นการถืือ้หุ้้นใน DTE จึากร้อ้ยละ 55.0 เปิ็นร้อ้ยละ 100.0 และมูีกรรมูส่ิที่ธุิ�ในโครงการ DT2 ทีี่�มีูกำาลัง 
การผลิต์ 240 เมูกะวั็ต์ต์์ 

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ



031บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟา้ที่อยู�ระหว�างการก�อสร้างหร่อการพัฒนิา  
โครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�อ้ยู่ระห้ว่็างการก่อ้ส่ร้างห้รือ้การพััฒนา ห้มูายถ่ืง โครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�มีูการที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าห้รือ้
ห้นังส่ือ้ยืนยันว่็าจึะมีูการที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้ากับ กฟ์ผ. กฟ์ภ. กฟ์น. EDL EVN EDC TNB ห้รือ้ห้น่ว็ยงานอื้�น ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
ทัี่�งนี�ปิระมูาณีการกำาลังการผลิต์ต์ามูส่ดัส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้ง และกำาห้นดวั็นเปิิดดำาเนินการเชงิพัาณีชิย์อ้าจึมีูการเปิลี�ยนแปิลง
ระห้ว่็างการพััฒนาต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งโครงการ 

ณี วั็นทีี่�  31 ธุนัว็าคมู 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูโครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�อ้ยูร่ะห้ว่็างการก่อ้ส่ร้างห้รือ้การพััฒนา จึำานว็น 19 โครงการ  
ซ่�งมีูกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู 1,326  เมูกะวั็ต์ต์์ แบง่เป็ินโครงการโรงไฟ์ฟ์า้ทีี่�อ้ยูร่ะห้ว่็างการก่อ้ส่รา้งห้รอื้การพััฒนาให้มู ่14 โครงการ  
กำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู 626 เมูกะวั็ต์ต์์ และโครงการโรงไฟ์ฟ้์าให้มู่เพัื�อ้ที่ดแที่นโครงการโรงไฟ์ฟ้์าเดิมู 5 โครงการ  
กำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู 700 เมูกะวั็ต์ต์์ ซ่�งจึะที่ดแที่นโครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�กำาลังจึะห้มูดอ้ายุ กำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู  
565 เมูกะวั็ต์ต์์

โครงการโรงไฟฟา้ที่อยู�ระหว�างการก�อสร้างหร่อการพัฒนิา

โคัริงการิโริงไฟฟา้
บีริิษััที่
เจ้าข้อง
โคัริงการิ

ปีริะมาณการิกำาลัง
การิผู้ลิตติด้ตั�ง

สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(ริ้อยละ)1

ปีริะมาณการิกำาลัง
การิผู้ลิตติด้ตั�ง
ตามสัด้ส่วัน

คัวัามเปี็นเจ้าข้อง2 ปีริะเภที่
เชี่�อเพัลิง

กำาหนด้วััน
เปีิด้ด้ำาเนินการิ
เชีิงพัาณิชีย์ไฟฟา้

(เมกะวััตต์)
ไอนำ�า

(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

ไฟฟา้
(เมกะวััตต์)

ไอนำ�า
(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

นิคัมอุตสาหกริริมเวัิลด้์ ฟูด๊้ วััลเลย์ ไที่ยแลนด้์ จังหวััด้อ่างที่อง

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (อ่างที่อง) 2 BGPAT2 140.0 30.0 70.0 98.0 21.0 ก๊าซธริริมชีาติ กันยายน 2565

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (อ่างที่อง) 3 BGPAT3 140.0 30.0 70.0 98.0 21.0 ก๊าซธริริมชีาติ กันยายน 2565

จังหวััด้ชีลบีุริี

โคัริงการิผู้ลิตไฟฟา้แบีบีผู้สมผู้สาน3 BGRIM 98.0 - 100.0 98.0 - แสงอาที่ิตย์,
 ก๊าซธริริมชีาติ

ปีี 2565
ปีี 2566

ปีริะเที่ศเวัียด้นาม

Huong Hoa 1  HH1 48.0 - 80.0 38.4 - พัลังงานลม ปีี 2566

ปีริะเที่ศโปีแลนด้์ 

ZEL1 ZEL1 14.1 - 90.0 12.7 - พัลังงานลม ปีี 2568

สาธาริณริัฐปีริะชีาธิปีไตยปีริะชีาชีนลาวั

ที่ัด้สะกอย Tadsakhoi 30.0 - 70.0 21.0 - พัลังนำ�า ปีี 2569

นำ�าคัาวั 1 Nam Khao 1 15.0 - 72.0 10.8 - พัลังนำ�า ปีี 2569-2573

นำ�าคัาวั 2 Nam Khao 2 15.0 - 72.0 10.8 - พัลังนำ�า ปีี 2569-2573

นำ�าคัาวั 3 Nam Khao 3 15.0 - 72.0 10.8 - พัลังนำ�า ปีี 2569-2573

นำ�าคัาวั 4 Nam Khao 4 15.0 - 72.0 10.8 - พัลังนำ�า ปีี 2569-2573

นำ�าคัาวั 5 Nam Khao 5 7.5 - 72.0 5.4 - พัลังนำ�า ปีี 2569-2573

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ



032 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

โคัริงการิโริงไฟฟา้
บีริิษััที่
เจ้าข้อง
โคัริงการิ

ปีริะมาณการิกำาลัง
การิผู้ลิตติด้ตั�ง

สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(ริ้อยละ)1

ปีริะมาณการิกำาลัง
การิผู้ลิตติด้ตั�ง
ตามสัด้ส่วัน

คัวัามเปี็นเจ้าข้อง2 ปีริะเภที่
เชี่�อเพัลิง

กำาหนด้วััน
เปีิด้ด้ำาเนินการิ
เชีิงพัาณิชีย์ไฟฟา้

(เมกะวััตต์)
ไอนำ�า

(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

ไฟฟา้
(เมกะวััตต์)

ไอนำ�า
(ตันต่อ
ชีั�วัโมง)

ปีริะเที่ศมาเลเซีย

Arau SBU Power5 5.2 - 40.64 2.1 - แสงอาที่ิตย์ มีนาคัม 2561 

Gebeng RE Gebeng5 38.9 - 40.64 15.8 - แสงอาที่ิตย์ มีนาคัม 2563

Pekan
Halpro 

Engineering5 43.9 - 40.64 17.8 - แสงอาที่ิตย์ มิถืุนายน 2564

ริวัมกำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง 625.6 60.0 450.4 42.0

1  คำานว็ณีจึากส่ัดส่ว่็นการลงทีุ่นโดยต์รง และ/ห้รือ้ โดยอ้้อ้มูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์
2  ปิระมูาณีการกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งต์ามูสั่ดส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้ง คำานว็ณีจึากผลคูณีข้อ้งปิระมูาณีการกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งข้อ้งโรงไฟ์ฟ้์า กับจึำานว็นสั่ดส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้ง

ในเชิงเศรษัฐกิจึ 
3 โครงการผลิต์ไฟ์ฟ้์าแบบผส่มูผส่าน ซ่�งปิระกอ้บด้ว็ยโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานคว็ามูร้อ้นร่ว็มู ข้นาดกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู 80 เมูกะวั็ต์ต์์ กับโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์  

ข้นาดกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู 18 เมูกะวั็ต์ต์์ พัร้อ้มูด้ว็ยระบบกักเก็บพัลังงาน (ESS) ข้นาด 50 เมูกะวั็ต์ต์์ชั�ว็โมูง
4  B.Grimm Power Malaysia Sdn. Bhd. อ้ยู่ระห้ว่็างการซื�อ้หุ้้น reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. คิดเป็ินส่ัดส่่ว็นร้อ้ยละ 45 อ้ย่างไรก็ดี ภายห้ลังการแลกหุ้้น 

กับ Pimpinan Ehsan Berhad (PEB) เส่ร็จึส่มูบูรณี์แล้ว็ จึะที่ำาให้้ B.Grimm Malaysia มีูส่ัดส่ว่็นการถืือ้หุ้้นในโครงการต่์าง ๆ ร้อ้ยละ 40.6 
5  ภายใต้์โครงการลงทีุ่นผ่าน reNIKOLA

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ



033บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟา้ใหม�ทดำแทนิโรงไฟฟา้เดำมิทีจ่ะหมดำอายุสัญญาในิระหว�างป ี2560 - 2568    
ปัิจึจุึบัน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้ยู่ระห้ว่็างการพััฒนาโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มูทีี่�ที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้ากับ กฟ์ผ.  
ส่ิ�นสุ่ดอ้ายุส่ัญญาระห้ว่็างปีิ 2560 - 2568 อ้ยู่ 5 โครงการ ต์ามูทีี่�คณีะรัฐมูนต์รีได้มีูการอ้นุมัูติ์ เมืู�อ้วั็นทีี่� 30 เมูษัายน 2562  
ส่ร้างโรงไฟ์ฟ้์าให้มู่ที่ดแที่นโรงไฟ์ฟ้์าเดิมู ภายใต้์ส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์า 25 ปีิ ข้ณีะทีี่�โรงไฟ์ฟ้์าทีี่�จึะห้มูดอ้ายุส่ัญญาภายใน 
ปีิ 2564 ได้รับการอ้นุมัูติ์ให้้ต่์อ้อ้ายุรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้าอ้อ้กไปิอี้กไมู่เกิน 3 ปีิ ระห้ว่็างทีี่�โรงไฟ์ฟ์้าให้มู่กำาลังก่อ้ส่ร้าง ทัี่�งนี� ส่ัดส่ว่็นคว็ามู 
เป็ินเจ้ึาข้อ้ง และกำาห้นดวั็นเปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์อ้าจึมูีการเปิลี�ยนแปิลงระห้ว่็างการพััฒนาต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มู 
ข้อ้งโครงการ

โคัริงการิโริงไฟฟา้
บีริิษััที่
เจ้าข้อง
โคัริงการิ

กำาลังการิผู้ลิตไฟฟา้ที่ี�สัญญาสิ�นสุด้อายุ
ก่อนปีี 2565

ปีริะมาณการิกำาลังการิผู้ลิตไฟฟา้
ที่ี�สริ้างใหม่ / ใชี้งานต่อ

กำาลัง
การิผู้ลิตติด้ตั�ง

(เมกะวััตต์)

สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ

กำาลังการิผู้ลิต
ตามส่วัน

ข้องเจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(เมกะวััตต์)

วัันที่ี�สัญญา
สิ�นสุด้อายุ

กำาลัง
การิผู้ลิต
ติด้ตั�ง

(เมกะวััตต์)

สัด้ส่วัน
คัวัามเปี็น
เจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ

กำาลังการิผู้ลิต
ตามส่วัน

ข้องเจ้าข้อง
ในเชีิง

เศริษัฐกิจ
(เมกะวััตต์)

กำาหนด้
วัันเปีิด้

ด้ำาเนินการิ
เชีิงพัาณิชีย์

นิคัมอุตสาหกริริมอมตะซิตี� ชีลบีุริี จังหวััด้ชีลบีุริี 

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 1 ABP1 (166.4) 50.7 (84.3) อยู่ในชี่วัง
ต่ออายุ

ริับีซ่�อไฟฟา้
ไม่เกิน 

3 ปีีหลังจาก
สิ�นสุด้อายุ
สัญญาเด้ิม                     
(16 กันยายน 

2565)

140.0 50.7 71.0 กันยายน 
2565

อมตะ บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 2 ABP2 (171.2) 15.3 (26.3)
27 กันยายน 

2565
140.0 51.21 71.7

กันยายน 
2565

นิคัมอุตสาหกริริมแหลมฉบีัง จังหวััด้ชีลบีุริี 

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (แหลมฉบีัง) 1 BPLC1 (103.0) 100.0 (103.0)
15 

กริกฎาคัม 
2565

140.0 100.0 140.0
กริกฎาคัม 

2565

นิคัมอุตสาหกริริมด้ับีบีลิวัเอชีเอ ตะวัันออก (มาบีตาพุัด้) จังหวััด้ริะยอง

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ (เอไออี-เอ็มที่ีพีั) 
(2 โคัริงการิ) BGPM (124.0) 70.0 (86.8)

กุมภาพัันธ์ 
และ 

กันยายน 
2564

280.0 70.0 196.0 ธันวัาคัม 
2565

ริวัมกำาลังการิผู้ลิตติด้ตั�ง (564.6) (300.4) 700.0 478.7

1  ภายห้ลังจึากทีี่�ส่ัญญาโอ้นส่ิที่ธุใินการรับรายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ์้าข้อ้ง ABP2 กับ ABPIF ส่ิ�นสุ่ดลง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะมีูส่ัดส่ว่็นคว็ามูเจ้ึาข้อ้งในเชิงเศรษัฐกิจึใน ABP2 
เพัิ�มูข้่�นเป็ินร้อ้ยละ 51.2 จึากเดิมูร้อ้ยละ 15.3

ภาพัริวัมการิปีริะกอบีธุริกิจ



034 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564
คัวัามเปี็นมา การิเปีลี�ยนแปีลง และพััฒนาการิที่ี�สำาคััญ



035บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
คัวัามเปี็นมา การิเปีลี�ยนแปีลง และพััฒนาการิที่ี�สำาคััญ

ในปี ี2564 บี.ีกริมิ เพัาเวัอริ ์ข้ยายโอกาสที่างธรุิกิจอย่างต่อเน่�อง เน้นการิใชี ้
พัลังงานสะอาด้ อย่างก๊าซธริริมชีาติและพัลังงานที่ด้แที่น และริ่วัมม่อกับี
พัันธมิตริในการิพััฒนาริะบีบีการิบีริิหาริจัด้การิพัลังงาน เพ่ั�อที่ี�จะบีริริลุ
เปี้าหมายการิปีล่อยก๊าซเริ่อนกริะจกสุที่ธิเปี็นศูนย์ (Net-Zero Carbon 
Emissions) ภายในปีี 2593 

ต์ามูทีี่�รัฐบาลไที่ยได้มีูนโยบายเปิิดเส่รีอุ้ต์ส่าห้กรรมูการผลิต์ไฟ์ฟ์้าในปิระเที่ศไที่ย
ตั์�งแต่์ปีิ 2533 โดยเปิิดโอ้กาส่ให้้เอ้กชนเข้้ามูาดำาเนินกิจึการผลิต์ไฟ์ฟ้์า บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ จึดที่ะเบียนจัึดตั์�งข้่�นในเดือ้นกรกฎาคมู 2536 ในชื�อ้ บริษััที่ บอ้ร์เนียว็ 
(1993) จึำากัด และได้ก้าว็ข้่�นมูาเปิ็นห้น่�งในผู้ปิระกอ้บการผลิต์ไฟ์ฟ์้าภาคเอ้กชน
รายแรกข้อ้งปิระเที่ศไที่ย โดยโครงการโรงไฟ์ฟ้์าโครงการแรก คือ้ โครงการ 
โรงไฟ์ฟ้์าพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มู ABP1 ซ่� งได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ในปีิ 
2541 และข้ยายการลงทีุ่นอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้งต์ามูต์ารางแส่ดงเห้ต์ุการณี์ส่ำาคัญต่์าง ๆ  
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ดังนี�

พั.ศ. 2536 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดตั์�งในชื�อ้ “บริษััที่ บอ้ร์เนียว็ (1993)  
 จึำากัด” มีูทีุ่นจึดที่ะเบียน 100,000 บาที่ แบ่งอ้อ้กเป็ิน  
 1,000 หุ้้น มููลค่าหุ้้นละ 100 บาที่

พั.ศ. 2539 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รับคัดเลือ้กให้้เข้้าที่ำาสั่ญญาซื�อ้ข้าย 
 ไฟ์ฟ์้า ภายใต้์โครงการรับซื� อ้ไฟ์ฟ์้าจึาก SPP ส่ำาห้รับ 
 โครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP1

พั.ศ. 2540 - 2541 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัิ�มูทีุ่นจึดที่ะเบียนจึำานว็น 709,500,000  
 บาที่ โดยการอ้อ้กหุ้้นส่ามัูญเพัิ�มูทีุ่น 7,095,000 หุ้้น  
 มููลค่าทีี่�ต์ราไว้็หุ้้นละ 100 บาที่ ส่่งผลให้้ทีุ่นจึดที่ะเบียน 
 เพัิ�มูข้่�นจึากเดิมู 100,000 บาที่ เป็ิน 709,600,000 บาที่  
 เพัื�อ้ข้ยายกิจึการ

ความเป็นิมา การเปลี่ยนิแปลง
และพัฒนิาการที่สำาคัญ
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พั.ศ. 2541 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รับคัดเลือ้กให้้เข้้าที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า ภายใต้์โครงการรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้าจึาก SPP  
 ส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP2

 • โครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP1 ได้เริ�มูเปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ 

พั.ศ. 2542 • เริ�มูธุุรกิจึในปิระเที่ศเวี็ยดนามู

พั.ศ. 2542 - 2544 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัิ�มูทีุ่นจึดที่ะเบียนจึำานว็น 140,400 บาที่ โดยการอ้อ้กหุ้้นส่ามูัญเพัิ�มูทีุ่น  
 1,404,000 หุ้้น มููลค่าทีี่�ต์ราไว้็หุ้้นละ 100 บาที่ ส่่งผลให้้ทีุ่นจึดที่ะเบียนเพัิ�มูข้่�นจึากเดิมู  
 709,600,000 บาที่ เป็ิน 850,000,000 บาที่ เพัื�อ้ข้ยายกิจึการ

พั.ศ. 2544 • โครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP2 ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ 

พั.ศ. 2552 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รบัคัดเลือ้กให้้เข้้าที่ำาสั่ญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์า 4 ฉบับ ภายใต้์โครงการรับซื�อ้ไฟ์ฟ้์าจึาก  
 SPP ส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP3 ABPR1 ABPR2 และ BIP1

พั.ศ. 2553 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รับคัดเลือ้กให้้เข้้าที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า 9 ฉบับ ภายใต้์โครงการรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้า 
 จึาก SPP ส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP4 ABP5 ABPR3 ABPR4 ABPR5 BIP2 BPWHA1 BGPAT2 
 และ BGPAT3 

พั.ศ. 2554 • บริษััที่ บอ้ร์เนียว็ (1993) จึำากัด เปิลี�ยนชื�อ้เป็ิน “บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด”

พั.ศ. 2555 • โครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABP3 ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์

พั.ศ. 2556 • โครงการโรงไฟ์ฟ์้า ABPR1 และ ABPR2 ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้อ้อ้กและเส่นอ้ข้ายห้น่ว็ยลงทีุ่น ABPIF ให้้แก่ปิระชาชนเปิ็นครั�งแรก 
 ในต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ

พั.ศ. 2557 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เข้้าซื�อ้กิจึการโครงการโรงไฟ์ฟ์้า BPLC1 และ BPLC2 จึากไซม์ู ดาร์บี�เอ้นเนอ้ร์จีึ

พั.ศ. 2558 • โครงการโรงไฟ์ฟ์้า BIP1 ABP4 และโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ จึำานว็น 14 โครงการ  
 ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัิ�มูทีุ่นจึดที่ะเบียนจึำานว็น 2,930,000,000 บาที่ โดยการอ้อ้กหุ้้นส่ามัูญเพัิ�มูทีุ่น  
 29,300,000 หุ้้น มููลค่าทีี่�ต์ราไว้็หุ้้นละ 100 บาที่ ส่่งผลให้้ทีุ่นจึดที่ะเบียนเพิั�มูข้่�นจึากเดิมู  
 850,000,000 บาที่ เป็ิน 3,780,000,000 บาที่ เพัื�อ้ระดมูทีุ่นเพัิ�มูเติ์มูในการข้ยายกิจึการ

พั.ศ. 2559 • โครงการโรงไฟ์ฟ้์า BIP2 ABP5 BPWHA1 และโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ BGSPS1  
 ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์

 • วั็นทีี่� 9 กันยายน 2559 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ แปิรส่ภาพัเป็ินบริษััที่มูห้าชนจึำากัด และเปิลี�ยนชื�อ้เป็ิน  
 “บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)”

 • วั็นทีี่� 9 กันยายน 2559 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เปิลี�ยนแปิลงมููลค่าหุ้้นทีี่�ต์ราไว้็ จึากหุ้้นละ 100 บาที่  
 เป็ินหุ้้นละ 2 บาที่ และเพิั�มูทีุ่นจึดที่ะเบียนจึำานว็น 1,620,000,000 บาที่ โดยการอ้อ้กหุ้้นส่ามัูญ 
 เพัิ�มูทีุ่น 810,000,000 หุ้้น มููลค่าหุ้้นทีี่�ต์ราไว้็ หุ้้นละ 2 บาที่ ส่ง่ผลให้้ทีุ่นจึดที่ะเบียนเพัิ�มูข้่�นจึากเดิมู  
 3,780,000,000 บาที่ เป็ิน 5,400,000,000 บาที่ เพัื�อ้เส่นอ้ข้ายให้้แก่ปิระชาชนเป็ินครั�งแรก 
 (Initial Public Offering)
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พั.ศ. 2560 • ABPSPV1 (บรษัิัที่ยอ่้ย) ได้อ้อ้กหุ้้นกูมีู้ปิระกันอ้ายุ 3-15 ปีิ จึำานว็นรว็มู 11,500 ล้านบาที่ โดยมูโีครงการ 
 โรงไฟ์ฟ์้า ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เปิ็นผู้คำาปิระกัน หุ้้นกู้มีูอั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ทีี่�ระดับ “A-”  
 ด้ว็ยแนว็โน้มู “Stable” เส่นอ้ข้ายต่์อ้บุคคลในว็งจึำากัด       

 • วั็นทีี่� 19 กรกฎาคมู 2560 บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) ที่ำาการซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์วั็นแรก 
 ในต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ

 • โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำา XXHP ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ 

พั.ศ. 2561 • บริษััที่ ที่ริส่เรที่ติ์�ง จึำากัด (TRIS) ปิระกาศการจัึดอั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ข้อ้งบริษััที่ บี.กริมูเพัาเว็อ้ร์  
 จึำากัด (มูห้าชน) ทีี่�ระดับ “A” ด้ว็ยแนว็โน้มู “Stable” 

 • โครงการโรงไฟ์ฟ้์า ABPR3 ABPR4 ABPR5 และโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ WVO  
 & CO-OP 7 โครงการ ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ 

 • โครงการโรงไฟ์ฟ้์า BIP1 และ BIP2 อ้อ้กหุ้้นกู้ อ้ายุ 15 ปีิ จึำานว็นรว็มู 6,700 ล้านบาที่ อั้นดับ 
 คว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ทีี่�ระดับ “A-” ด้ว็ยแนว็โน้มู “Stable” เส่นอ้ข้ายต่์อ้บุคคลในว็งจึำากัด

 • โครงการผลิต์ไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ Dau Tieng 1&2 (DT 1&2) และโครงการ Phu Yen TTP  
 เข้้าที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า กับ Electricity of Vietnam (EVN) โดยมูีกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 420  
 เมูกะวั็ต์ต์์และ 257 เมูกะวั็ต์ต์์ ต์ามูลำาดับ ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซื�อ้หุ้้นโครงการ BGYSP เพัิ�มูร้อ้ยละ 51.0 จึากบริษััที่ ยันฮี โซล่า เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด  
 ที่ำาให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 100.0 

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้อ้กหุ้้นกู้ อ้ายุระห้ว่็าง 2-10 ปีิ จึำานว็นรว็มู 9,700 ล้านบาที่ อั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ 
 ทีี่�ระดับ “A-” ด้ว็ยแนว็โน้มู “Stable” เส่นอ้ข้ายต่์อ้บุคคลในว็งจึำากัด โดยนำาเงินทีี่�ได้ไปิชำาระคืนห้นี� 
 เงินกู้และหุ้้นกู้เดิมู เพัื�อ้ลดดอ้กเบี�ย และข้ยายเว็ลาการชำาระเงิน

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้อ้กหุ้้นกู้เพัื�อ้อ้นุรักษ์ัส่ิ�งแว็ดล้อ้มู (Green Bond) อ้ายุ 5 และ 7 ปีิ จึำานว็นรว็มู  
 5,000 ล้านบาที่ ซ่�งเปิ็นหุ้้นกู้ Green Bond ทีี่�อ้อ้กในปิระเที่ศไที่ยครั�งแรกทีี่�ได้รับการรับรอ้งโดย  
 Climate Bonds Initiative

พั.ศ. 2562 • คณีะรัฐมูนต์รีได้มีูการอ้นุมัูติ์ เมืู�อ้วั็นทีี่� 30 เมูษัายน 2562 ให้้โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มู  
 (SPP) ทีี่�จึะห้มูดอ้ายุส่ัญญาในระห้ว่็างปีิ 2560 - 2568 ส่ามูารถืส่ร้างโรงไฟ์ฟ์้าให้มู่ที่ดแที่น 
 โรงไฟ์ฟ์้าเดิมู ภายใต้์ส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า 25 ปีิ ข้ณีะทีี่�โรงไฟ์ฟ์้าทีี่�จึะห้มูดอ้ายุส่ัญญาภายใปีิ 2564 
 ได้รับการอ้นุมัูติ์ให้้ต่์อ้อ้ายุรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้าอ้อ้กไปิอี้กไมู่เกิน 3 ปีิ ระห้ว่็างทีี่�โรงไฟ์ฟ์้าให้มู่กำาลังก่อ้ส่ร้าง 

 • BPSLC (บริษััที่ย่อ้ย) ได้เข้้าซื�อ้กิจึการโครงการโรงไฟ์ฟ้์า BGPM ซ่�งมีูกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งจึำานว็น  
 124 เมูกะวั็ต์ต์์ กำาลังการผลิต์ไอ้นำาติ์ดตั์�งจึำานว็น 90 ตั์นต่์อ้ชั�ว็โมูง และนำาปิราศจึากแร่ธุาตุ์  
 190 ลบ.มู./ชั�ว็โมูง จึากบริษััที่ โกลว์็ จึำากัด   

 •  เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำา Nam Che 1 โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงาน 
 แส่งอ้าทิี่ต์ย์ 2 แห้่งในเวี็ยดนามู; DT1&2 ซ่�งเป็ินโครงการผลิต์ไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ทีี่�ให้ญที่ี่�สุ่ด 
 ในภูมิูภาคอ้าเซียน และ Phu Yen TTP และโรงไฟ์ฟ์้าจึากข้ยะอุ้ต์ส่าห้กรรมู PIC
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 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ลงนามูคว็ามูรว่็มูมืูอ้ กับ PetroVietnam Power Corporation-JSC (รัฐวิ็ส่าห้กิจึ 
 ข้อ้งเวี็ยดนามู) เพัื�อ้ร่ว็มูกันศ่กษัาการพััฒนาโครงการโรงไฟ์ฟ้์าทีี่�ใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์เห้ลว็ (LNG)  
 เป็ินเชื�อ้เพัลิง รว็มูถ่ืงโครงการนำาเข้า้และจึำาห้นา่ย LNG เพัื�อ้ใชเ้ป็ินเชื�อ้เพัลิงส่ำาห้รบัโรงงานผลิต์ไฟ์ฟ์า้ 
 ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้อ้กหุ้้นกู้ด้อ้ยส่ิที่ธุทีิี่�มีูลักษัณีะคล้ายทีุ่น จึำานว็นรว็มู 8,000 ล้านบาที่ อั้นดับคว็ามู 
 น่าเชื�อ้ถืือ้ทีี่�ระดับ “BBB+” ด้ว็ยแนว็โน้มู “Stable” เส่นอ้ข้ายให้้แก่ปิระชาชนเป็ินการทัี่�ว็ไปิ  
 เพัื�อ้ใช้เป็ินแห้ล่งเงินทีุ่นส่ำาห้รับโครงการปัิจึจุึบันและโครงการในอ้นาคต์ ปิรับโครงส่ร้างเงินทีุ่น และ 
 เพัื�อ้ใช้ส่ำาห้รับการดำาเนินงานต์ามูปิกติ์ และกรณีอืี้�น ๆ  ข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ และ/ห้รือ้ บริษััที่ในเครือ้ 

 • BPSLC (บริษััที่ย่อ้ย) ได้ข้ายหุ้้นโครงการโรงไฟ์ฟ้์า BGPM จึำานว็นร้อ้ยละ 25 ให้้แก่ บริษััที่  
 นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเอ้เซีย จึำากัด ที่ำาให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 75 ในโครงการ BGPM 

 • กิจึการค้ารว่็มู บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์-เอ็้นเนอ้ร์จีึ� ไชน่า ลงนามูส่ัญญาจัึดซื�อ้และจัึดจ้ึางก่อ้ส่ร้างกับ กฟ์ผ.  
 เพัื�อ้ก่อ้ส่รา้งโครงการผลิต์ไฟ์ฟ์า้จึากเซลล์แส่งอ้าทิี่ต์ย์ติ์ดตั์�งบนทีุ่่นลอ้ยนำา ส่ำาห้รบัโรงไฟ์ฟ์า้พัลังงาน 
 แส่งอ้าทิี่ต์ย์ทีุ่่นลอ้ยนำารว่็มูกับโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำาเข้ื�อ้นส่ิรินธุร กำาลังผลิต์ติ์ดตั์�ง 45 เมูกะวั็ต์ต์์

พั.ศ. 2563 • BGC2 (บริษััที่ย่อ้ย) เข้้าถืือ้หุ้้นจึำานว็นร้อ้ยละ 70 ข้อ้งหุ้้นทัี่�งห้มูด ในโครงการโรงไฟ์ฟ้์า BGPAT1  
 ซ่�งมีูกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งจึำานว็น 123 เมูกะวั็ต์ต์์ และกำาลังการผลิต์ไอ้นำาติ์ดตั์�งจึำานว็น 55 ตั์นต่์อ้ชั�ว็โมูง 

 • BGLNG (บรษัิัที่ยอ่้ย) ได้รบัใบอ้นญุาต์ปิระกอ้บกิจึการจัึดห้าและค้าส่ง่ก๊าซธุรรมูชาติ์ (LNG Shipper)  
 จึากคณีะกรรมูการกำากับกิจึการพัลังงาน (กกพั.) จึำานว็น 650,000 ตั์นต่์อ้ปีิ 

 • บี.กรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้เต์รียมูคว็ามูพัรอ้้มูด้านเงินที่นุส่ำาห้รบัพัฒันาโครงการโรงไฟ์ฟ้์า SPP ทัี่�ง 7 โครงการ  
 กับส่ถืาบันการเงินชั�นนำาและเข้้าที่ำาสั่ญญาด้านวิ็ศว็กรรมู จัึดห้าอุ้ปิกรณี์ และก่อ้ส่ร้าง และส่ัญญา 
 บริการซอ่้มูบำารุงและจัึดห้าอ้ะไห้ล่ระยะยาว็เครื�อ้งกังหั้นก๊าซ 

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ลงนามูคว็ามูร่ว็มูมืูอ้กับ การไฟ์ฟ์้าส่่ว็นภูมิูภาค (กฟ์ภ.) และ บริษััที่ พัีอี้เอ้  
 เอ็้นคอ้มู อิ้นเต์อ้ร์เนชั�นแนล จึำากัด (PEA ENCOM) (บริษััที่ในเครือ้ข้อ้ง กฟ์ภ.) เพืั�อ้ร่ว็มูกัน 
 ศ่กษัาคว็ามูเป็ินไปิได้ในการร่ว็มูมืูอ้ ทัี่�งที่างด้านเที่คนิคและที่างด้านการเงินเพัื�อ้ข้ยายธุุรกิจึ 
 รว่็มูกัน 

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้โอ้นหุ้้นจึำานว็นร้อ้ยละ 5 ในโครงการโรงไฟ์ฟ้์า BGPM ให้้แก่ PEA ENCOM  
 ซ่�งภายห้ลังการโอ้นหุ้้นดังกล่าว็ จึะที่ำาให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 70 

 • Phu Yen TTP ได้ลงนามูเงินกู้สี่เขี้ยว็ (Green Loan) จึำานว็น 5,677 ล้านบาที่ ซ่�งเป็ินเงินกู้สี่เขี้ยว็ 
 ครั�งแรกในปิระเที่ศไที่ยและภูมิูภาค CLMVT ทีี่�ได้รับการรับรอ้งจึาก Climate Bonds Initiative 

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เข้้าที่ำาส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้ากับกิจึการไฟ์ฟ์้าส่วั็ส่ดิการส่ัมูปิที่านกอ้งทัี่พัเรือ้ ส่ำาห้รับ 
 โครงการผลิต์ไฟ์ฟ์า้แบบผส่มูผส่าน (โรงไฟ์ฟ์า้พัลังงานคว็ามูรอ้้นรว่็มูกับโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์  
 ข้นาดกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มู 98 เมูกะวั็ต์ต์์ พัร้อ้มูด้ว็ยระบบกักเก็บพัลังงาน (ESS) ข้นาด 50  
 เมูกะวั็ต์ต์์ชั�ว็โมูง) ในโครงการพััฒนาส่นามูบินอู่้ต์ะเภาและเมืูอ้งการบินภาคต์ะวั็นอ้อ้ก

 • โครงการผลิต์ไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย ์Ray Power ในปิระเที่ศกัมูพัชูาได้เปิิดดำาเนินการเชงิพัาณีชิย์ 



039บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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พัฒนิาการที่สำาคัญในิรอบปีที่ผ�านิมา รวมทั�งเหติุการณ์ปัจจุบันิ

พั.ศ. 2564 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เข้้าลงทุี่นในบริษััที่ ยูนิเว็นเจึอ้ร์ บีจีึพัี จึำากัด (UVBGP) ในสั่ดส่่ว็นร้อ้ยละ 45  
 โดยมีูวั็ต์ถืุปิระส่งค์เพัื�อ้ลงทีุ่นพััฒนา บริห้ารจัึดการ และดำาเนินการโครงการในด้านพัลังงานรว่็มูกับ  
 บริษััที่ ยูนิเว็นเจึอ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) (UV)

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดตั์�งบริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ แอ้ลเอ็้นจีึ เจึวี็ จึำากัด (BGPLNGJV)  
 โดย ถืื อ้ หุ้้ นในส่ัดส่่ ว็นร้อ้ยละ  99 .99  เพัื� อ้ปิระกอ้บธุุร กิ จึ เ กี� ยว็ กั บการ จัึ ดห้าและค้ า 
 ก๊าซธุรรมูชาติ์เห้ลว็

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ที่ำาบันท่ี่กข้้อ้ต์กลงคว็ามูร่ว็มูมืูอ้กับการไฟ์ฟ้์านครห้ลว็ง (กฟ์น.) เพัื�อ้ข้ยายโอ้กาส่ 
 ที่างธุุรกิจึด้านพัลังงานที่ดแที่น ระบบการบริห้ารจัึดการพัลังงานและธุุรกิจึอื้�น ๆ เชน่ ระบบกักเก็บ 
 พัลังงาน ระบบการซื�อ้ข้ายพัลังงานไฟ์ฟ์้า (Energy Trading) ระบบโครงข้่ายไฟ์ฟ์้าอั้จึฉริยะ  
 (Smart Grid) และระบบจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า

 • BGLNG (บริษััที่ย่อ้ย) ได้รับคว็ามูเห้็นชอ้บจึาก กกพั. ในการเพัิ�มูปิริมูาณีการนำาเข้้าก๊าซธุรรมูชาติ์ 
 เห้ลว็ (LNG) อี้กจึำานว็นไมู่เกิน 550,000 ตั์นต่์อ้ปีิ ส่่งผลให้้ปิริมูาณีการนำาเข้้า LNG ในแต่์ละปีิ  
 เพัิ�มูข้่�นเป็ิน 1,200,000 ตั์นต่์อ้ปีิ

 • DTE (บริษััที่ย่อ้ย) ได้ดำาเนินการแบ่งแยกโครงการ DT1 พัร้อ้มูทัี่�งส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์าระยะยาว็ 
 ทีี่�มีูกำาลังการผลิต์ 180 เมูกะวั็ต์ต์์ ที่ำาให้้ภายห้ลังการแบง่แยก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูส่ัดส่ว่็นการถืือ้หุ้้น 
 ใน DTE จึากร้อ้ยละ 55.0 เป็ินร้อ้ยละ 100.0 และมีูกรรมูสิ่ที่ธุิ�ในโครงการ DT2 ทีี่�มีูกำาลังการผลิต์  
 240 เมูะวั็ต์ต์์  จึากเดิมูทีี่�มีูกำาลังการผลิต์ต์ามูส่ัดส่ว่็นการถืือ้หุ้้น 231 เมูกะวั็ต์ต์์

 • บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้อ้กหุ้้นกู้ อ้ายุระห้ว่็าง 3-10 ปีิ จึำานว็นรว็มู 12,000 ล้านบาที่ อั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ 
 ทีี่�ระดับ “A-” ด้ว็ยแนว็โน้มู “Stable” เส่นอ้ข้ายต่์อ้บุคคลในว็งจึำากัด ซ่�งรว็มูหุ้้นกู้ Green Bond  
 จึำานว็น 3,000 ล้านบาที่     

 •  โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมู BTW ทีี่�จัึงห้วั็ดมุูกดาห้าร ได้เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์

 •  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ร่ว็มูลงนามูบันท่ี่กข้้อ้ต์กลง (MOU) กับบริษััที่ นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเอ้เซีย จึำากัด  
 (นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเอ้เซีย) เพัื�อ้พััฒนาโรงไฟ์ฟ์้าก๊าซธุรรมูชาติ์และโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานที่ดแที่น รว็มูถ่ืง 
 การพััฒนาเที่คโนโลยีระบบโครงข้่ายส่ำาห้รับส่่งไฟ์ฟ์้าอั้จึฉริยะ (Smart Grid) ในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
 เอ้เซีย (สุ่ว็รรณีภูมิู)

 • DT2 ได้ลงนามูเงินกู้  Green Loan ว็งเงิน 160.5 ล้านเห้รียญส่ห้รัฐ และได้รับการรับรอ้ง 
 จึาก Climate Bonds Initiative 

      • BGPLNGJV ได้ข้ายหุ้้นส่ามัูญเพัิ�มูทีุ่นให้้แก่ บริษััที่ พัีทีี่ทีี่ โกลบอ้ล แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด (PTTGL)  
 ซ่�งภายห้ลังการที่ำารายการ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 50 และ PTTGL ถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 50 
  โดยมีูวั็ต์ถืุปิระส่งค์เพัื�อ้จัึดห้าและจึำาห้น่าย LNG รว็มูทัี่�งแส่ว็งห้าโอ้กาส่ในธุุรกิจึอื้�น ๆ ใน LNG value  
 chain ทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ 
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    •    BGPAT2 และ BGPAT3 ได้้เพิ่่�มทุุนและขายหุุ้้นสามัญ เพิ่่�มทุุนใหุ้้แก่่ บริ่ษััทุ  
 เอส. ไอเอฟ. จำำากั่ด้ (S.IF.) (บริ่ษััทุยอ่ยของบริษั่ัทุ สง่ห์ุ้ เอสเตทุ จำำากั่ด้ (มหุ้าชน))  
 ในสัด้ส่วนร้ิอยละ 30 ของหุุ้้นทุ่�จำำาหุ้น่าย ได้้แล้วทัุ�งหุ้มด้ ซึ่่�งภายหุ้ลังริายก่าริ 
 ดั้งก่ล่าว ทุำาใหุ้้ บ่.ก่ริ่ม เพิ่าเวอร์ิ ถืือหุุ้้นร้ิอยละ 70 

 • บ.่ก่ริ่ม เพิ่าเวอร์ิ ซึ่ื�อหุุ้้นร้ิอยละ 90 ใน ZEL1 POLSKA z.o.o. (ชื�อเด่้ม Visa Max  
 Solar Sp.z.) เพิ่ื�อพิ่ัฒนาโคริงก่าริโริงไฟฟ้าพิ่ลังงานลม ZEL1 ก่ำาลังก่าริผล่ต  
 14.1 เมก่ะวัตต์ ในปริะเทุศโปแลนด์้

 • ก่่จำก่าริค้าริ่วม บ่.ก่ร่ิม เพิ่าเวอริ์-เอ็นเนอริ์จ่ำ� ไชน่า สริ้างโคริงก่าริผล่ตไฟฟ้า 
 จำาก่เซึ่ลล์แสงอาทุ่ตย์ต่ด้ตั�งบนทุุ่นลอยนำา สำาหุ้ริบัโริงไฟฟา้พิ่ลังงานแสงอาทุ่ตย์ 
 ทุุ่นลอยนำาริว่มกั่บโริงไฟฟา้พิ่ลังนำาเขื�อนส่ริน่ธริ ก่ำาลังผล่ตต่ด้ตั�ง 45 เมก่ะวัตต์  
 ใหุ้้แก่่ ก่ฟผ. ได้้สำาเริ็จำ 

 • BGP (Malaysia) (บร่ิษััทุยอ่ย) อย่ร่ิะหุ้ว่างก่าริเข้าซึ่ื�อหุุ้้นสามัญทุ่�ออก่ใหุ้ม่ของ  
 reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. ค่ด้เป็นสัด้ส่วน ริ้อยละ 45 เพืิ่�อได้้มาซ่ึ่�ง 
 โคริงก่าริโริงไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอาทุ่ตย์ทุ่�เปิด้ด้ำาเน่นก่าริแล้ว ม่ก่ำาลังก่าริผล่ต 
 ต่ด้ตั�งริวมจำำานวน 88 เมก่ะวัตต์ และโคริงก่าริโริงไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอาทุ่ตย ์
 ทุ่�อย่่ริะหุ้ว่างก่าริได้้มาอ่ก่ก่ว่า 500 เมก่ะวัตต์ ในปริะเทุศมาเลเซ่ึ่ย (ภายหุ้ลัง 
 ก่าริแลก่หุุ้้นกั่บ Pimpinan Ehsan Berhad (PEB) เสริ็จำสมบ่ริณ์์แล้ว จำะทุำาใหุ้้  
 BGP (Malaysia) ม่สัด้สว่นก่าริถืือหุุ้้นในโคริงก่าริต่าง ๆ ริ้อยละ 40.61)

 •  BGRP1 (บร่ิษััทุยอ่ย) เข้าถืือหุุ้้นจำำานวนร้ิอยละ 80 ใน Huong Hoa Holding  
 Joint Stock Company เพิ่ื�อพัิ่ฒนาโคริงก่าริโริงไฟฟ้าพิ่ลังงานลม HH1  
 ซึ่่�งม่ก่ำาลังก่าริผล่ตต่ด้ตั�งจำำานวน 48 เมก่ะวัตต์ ในปริะเทุศเว่ยด้นาม

 • BGP (Korea) (บร่ิษััทุยอ่ย) เขา้ถืือหุุ้้นจำำานวนริอ้ยละ 49.9 ใน KOPOS Co., Ltd.  
 เพิ่ื�อพิ่ัฒนาโคริงก่าริโริงไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอาทุ่ตย์และโคริงก่าริโริงไฟฟ้า 
 พิ่ลังงานลม ก่ำาลังก่าริผล่ตริวม 95.78 เมก่ะวัตต์ ในสาธาริณ์ริัฐเก่าหุ้ล่

   • UVBGP (บร่ิษััทุริ่วม) เข้าถืือหุุ้้นจำำานวนร้ิอยละ 74.5 ในโคริงก่าริโริงไฟฟ้า  
 PPTC ซึ่่�งม่ก่ำาลังก่าริผล่ตต่ด้ตั�งจำำานวน 120 เมก่ะวัตต์ และก่ำาลังก่าริผล่ตไอนำา 
 ต่ด้ตั�งจำำานวน 30 ตันต่อชั�วโมง และริ้อยละ 100 ในโคริงก่าริโริงไฟฟ้า SSUT  
 ซึ่่�งม่ก่ำาลังก่าริผล่ตต่ด้ตั�งจำำานวน 240 เมก่ะวัตต์ และก่ำาลังก่าริผล่ตไอนำาต่ด้ตั�ง 
 จำำานวน 60 ตันต่อชั�วโมง

พิ่.ศ. 2565 • บ่.ก่ร่ิม เพิ่าเวอร์ิ ริ่วมมือกั่บ บร่ิษััทุ เอสซึ่่จ่ำ คล่นเนอร์ิย่�  จำำากั่ด้ (SCG  
 Clenergy)  และ บร่ิษััทุ อมตะ คอร์ิปอเริชัน จำำากั่ด้ (มหุ้าชน) (AMATA) 
 โด้ยม่วัตถืุปริะสงค์เพิ่ื�อผล่ตและจำำาหุ้น่ายไฟฟ้าแบบต่ด้ตั�งบนหุ้ลังคา (Solar  
 Rooftop) ในน่คมอุตสาหุ้ก่ริริมอมตะ ซ่ึ่ต่� ชลบุริ่ และน่คมอุตสาหุ้ก่ริริม 
 อมตะ ซึ่่ต่� ริะยอง  

1 ก่าริแลก่หุุ้้นกั่บ Pimpinan Ehsan Berhad (PEB) คาด้ว่าจำะเสริ็จำสมบ่ริณ์์ ภายในปี 2565

ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�าคัญ
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รายงานิวัติถืุประสงค์การใชุ้เงินิที่ไดำ้จากการระดำมทุนิ 

การใชุ้เงินิที่ไดำ้จากการเสนิอขัายติราสารหนิี�

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ใช้เงินจึากการอ้อ้กและเส่นอ้ข้ายหุ้้นกู้ต์ามูวั็ต์ถืุปิระส่งค์ทีี่�แจ้ึงในแบบแส่ดงรายการข้้อ้มููลการเส่นอ้ข้าย 
ห้ลักที่รัพัย์ โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้อ้อ้กหุ้้นกู้ เมืู�อ้ 6 กรกฎาคมู 2564 เป็ินหุ้้นกู้และหุ้้นกู้เพัื�อ้อ้นุรักษ์ัส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ปิระเภที่ 
ไมู่ด้อ้ยส่ิที่ธุิ ไมู่มีูปิระกัน เส่นอ้ข้ายให้้กับผู้ลงทีุ่นส่ถืาบัน และ/ห้รือ้ ผู้ลงทีุ่นรายให้ญ่ จึำานว็น 12,000 ล้านบาที่ ภายใต้์
วั็ต์ถืุปิระส่งค์การใช้เงินทีี่�ได้จึากการระดมูทีุ่นดังรายละเอี้ยดต่์อ้ไปินี�

กฎหมายที่ใชุ้บังคับติราสารหนิี�

ต์ราส่ารห้นี�ใช้บังคับและตี์คว็ามูต์ามูกฎห้มูายไที่ย

วััตถืุปีริะสงคั์

จำานวันเงินที่ี�ต้องใชี้ 
(โด้ยปีริะมาณ)

(ล้านบีาที่) ริะยะเวัลาการิใชี้เงิน ริายละเอียด้

1.  เพ่ั�อเปี็นเงินลงทีุ่นโคัริงการิ 2,000 - 4,000 ภายในธันวัาคัม 
2566 

 

2. เพ่ั�อเปี็นเงินลงทีุ่นโคัริงการิ
 เพ่ั�ออนุริักษ์ัสิ�งแวัด้ล้อม

3,000 ภายในวัันออกหุ้นกู้ สำาหริับีหุ้นกู้ชีุด้ที่ี� 2 ซ้�งเปี็นหุ้นกู้เพ่ั�อ
อนุริักษ์ัสิ�งแวัด้ล้อม วััตถืุปีริะสงคั์ข้องการิ
ใชี้เงินจะเปี็นไปีเพ่ั�อที่ด้แที่นเงินคังคัลังข้อง 
บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ ที่ี�ได้้ใชี้ไปีในการิลงทีุ่น 
ในโคัริงการิที่ี�เกี�ยวัข้อ้งกับีพัลงังานที่ด้แที่น 
(Renewable Energy) ซ้�งได้้แก่โคัริงการิ
พัลังงานแสงอาที่ิตย์ (โคัริงการิ DT2  
และโคัริงการิ Phu Yen TTP) และพัลังงานลม 
(BTW) เที่่านั�น 

3. เพ่ั�อการิชีำาริะหนี�จากการิออก  
 ตริาสาริหนี� และ/หริ่อ เงินกู้ย่ม
 จากสถืาบีันการิเงิน

3,000 - 5,000 ภายในธันวัาคัม 
2565

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ จะนำาเงินที่ี�ได้้จาก
การิออกหุ้นกู้คัริั�งนี�ไปีเพ่ั�อชีำาริะคั่นหนี�หุ้นกู้
ข้องบีริิษััที่ที่ี�จะคัริบีกำาหนด้ไถื่ถือนในเด้่อน
ตุลาคัม 2564 และ/หริ่อเงินกู้ย่มข้อง
บีริิษััที่ และ/หริ่อ บีริิษััที่
ในเคัร่ิอ จากสถืาบัีนการิเงิน ซ้�งอาจริวัมถืง้ 
เงินกู้ย่มจากผูู้้จัด้การิการิจำาหน่ายหุ้นกู้

4. เพ่ั�อเปี็นเงินทีุ่นหมุนเวัียน
 และการิด้ำาเนินการิอ่�นใด้
 เพ่ั�อให้เกิด้ปีริะโยชีน์สูงสุด้
 ต่อกิจการิหริ่อบีริิษััที่ในเคัริ่อ

1,000 - 2,500

คัวัามเปี็นมา การิเปีลี�ยนแปีลง และพััฒนาการิที่ี�สำาคััญ
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ลักษัณะการิปีริะกอบีธุริกิจ
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ลักษัณะการิปีริะกอบีธุริกิจ

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ มีริายได้้และกริะแสเงินสด้ที่ี�มั�นคัง จากการิมีสัญญาซ่�อข้ายไฟฟา้ริะยะยาวั 20-25 ปีี กับี
ริัฐวัิสาหกิจที่ั�งในและต่างปีริะเที่ศ ไม่วั่าจะเปี็น กฟผู้. กฟภ. กฟน. EDL EVN และ EDC ซ้�งคัิด้เปี็นสัด้ส่วัน
ริ้อยละ 71.6 ข้องริายได้้ริวัม นอกจากนี�ยังมีสัญญาริะยะยาวักับีลูกคั้าอุตสาหกริริมชัี�นนำาที่ั�งในปีริะเที่ศไที่ย
และปีริะเที่ศเวัียด้นามอีกกวั่า 416 ริาย

โครงสร้างรายไดำ้
รายได้ห้ลักข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มูาจึาก 1. การผลิต์และข้ายไฟ์ฟ้์าให้้กับ กฟ์ผ. กฟ์ภ. กฟ์น. EDL EVN EDC และลูกค้า
อุ้ต์ส่าห้กรรมู และ 2. การผลิต์และข้ายไอ้นำาให้้แก่ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู และ 3. รายได้อื้�นจึากการข้ายและการให้้บริการ

ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ

1 รว็มูรายได้จึากการก่อ้ส่ร้างภายใต้์ข้้อ้ต์กลงสั่มูปิที่าน ซ่�งจึะรับรู้ต์ามูคว็ามูคืบห้น้าในการก่อ้ส่ร้างโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำา Nam Che 1 (เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์  
 มิูถืุนายน 2562)
2  รว็มูรายได้จึากการให้้บรกิารก่อ้ส่ร้างโครงการผลิต์ไฟ์ฟ์า้จึากเซลล์แส่งอ้าทิี่ต์ยติ์์ดตั์�งบนทีุ่่นลอ้ยนำา ให้้แก่ กฟ์ผ. และรับรูร้ายได้ต์ามูคว็ามูคืบห้น้าในการก่อ้ส่ร้างโครงการ 
 โรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำา ใน ส่ปิปิ.ลาว็
3  รว็มูรายได้จึาก2 และการติ์ดตั์�งเซลล์แส่งอ้าทิี่ต์ย์แบบติ์ดตั์�งบนห้ลังคา ในปิระเที่ศฟ์ิลิปิปิินส่์  
4  รายได้จึากการข้ายและการให้้บริการทัี่�งห้มูดอ้าจึไมู่ต์รงกับผลรว็มูทัี่�งห้มูดข้อ้งตั์ว็เลข้ทีี่�แส่ดงในต์าราง เนื�อ้งจึากการปัิดที่ศนิยมูเป็ินห้น่ว็ยล้านบาที่ 

สำาหริับีปีีสิ�นสุด้วัันที่ี� 31 ธันวัาคัม

2562 2563 2564

(ล้านบีาที่) (ริ้อยละ) (ล้านบีาที่) (ริ้อยละ) (ล้านบีาที่) (ริ้อยละ)

ริายได้้จากการิข้ายไฟฟา้ กฟผู้. 28,726 65.1 28,330 64.3 29,766 63.8

ลูกคั้าอุตสาหกริริมในปีริะเที่ศไที่ย 10,174 23.1 9,270 21.0 10,779 23.1

ลูกคั้าอุตสาหกริริมในปีริะเที่ศเวัียด้นาม 1,238 2.8 1 ,214 2.8 1,348 2.9

กฟภ. / กฟน. / Rooftop 773 1.8 772 1.8 877 1.9

การิไฟฟา้ลาวั 268 0.6 338 0.8 377 0.8

การิไฟฟา้เวัียด้นาม 1,623 3.7 2,941 6.7 2,257 4.8

การิไฟฟา้กัมพูัชีา - - 7 0.0 152 0.3

ริวัมริายได้้จากการิข้ายไฟฟา้ 42,802 97.0 42,872 97.2 45,555 97.7

ริายได้้จากการิข้ายไอนำ�า 927 2.1 894 2.0 799 1.7

ริายได้้จากการิข้าย 
Demineralised Water

36 0.1 44 0.1 45 0.1

ริายได้้อ่�นจากการิข้ายและการิให้บีริิการิ 3661 0.8 2772 0.5 2293 0.5

ริวัมริายได้้จากการิข้ายและการิให้บีริิการิ4 44,132 100.0 44,087 100.0 46,628 100.0
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สัญญาซ่�อขัายไฟฟา้1

กำาลังการผลิติติามสัญญา ณ วันิที่ 31 ธุันิวาคม 2564
(เมกะวััตต์)

1,850

146
20

133

545

30

693

443

166 (ตัน / ชีม.)98 14
คัู่สัญญา กฟผู้.2 กฟภ. กฟน. EDL EVN EDC ลกูคัา้

อตุสาหกริริม
ปีริะเที่ศไที่ย

ลกูคัา้
อตุสาหกริริม

ปีริะเที่ศ
เวัยีด้นาม3

กิจการิ
ไฟฟา้

สวััสด้ิการิ
สัมปีที่าน

กองที่ัพัเริ่อ

บีริิษััที่
เอกชีน 
(ปีริะเที่ศ
โปีแลนด้์)

ไอนำ�า

จำานวันสัญญา 22 21 4 9 3 1 211 205 1 1 20

1   ส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า รว็มูกำาลังการผลิต์ต์ามูส่ัญญาและจึำานว็นส่ัญญาข้อ้งบริษััที่รว่็มูและการรว่็มูค้า ซ่�งที่ำาให้้ปิริมูาณีการผลิต์และจึำานว็นส่ัญญาต่์างจึากงบการเงิน 

2 ไมูร่ว็มูส่ญัญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์า้ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์า้ให้มูท่ี่ดแที่นโรงไฟ์ฟ์า้เดิมู ทีี่�จึะห้มูดอ้ายุส่ญัญาในระห้ว่็างปีิ 2560-2568 จึำานว็น 5 ส่ญัญา กำาลังการผลิต์รว็มู 150 เมูกะวั็ต์ต์์  
 ซ่�งจึะที่ำาให้้กำาลังการผลิต์ต์ามูส่ัญญาห้ลังจึากทีี่�เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ในปีิ 2565 เป็ิน 1,680 เมูกะวั็ต์ต์์
3 ปิระกอ้บไปิด้ว็ยไฟ์ฟ์้าทีี่�ข้ายต่์อ้ไปิยังลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะซิตี์� เบียนหั้ว็ โดย APB ซื�อ้ไฟ์ฟ์้าโดยต์รงจึากบริษััที่ยอ่้ยข้อ้ง EVN และนำาไปิข้ายต่์อ้ 
 ให้้แก่ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู
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ลักษัณะผลิติภัณฑ์
และกระบวนิการผลิติ

1. ผลิติภัณฑ์หลัก

การขัายไฟฟา้

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ผลิต์พัลังงานไฟ์ฟ์้าเพัื�อ้ข้ายให้้กับ กฟ์ผ. 
ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู กฟ์ภ. กฟ์น. EDL EVN และ EDC  
โดยข้ายพัลังงานไฟ์ฟ์้าทีี่�ผลิต์จึากโรงไฟ์ฟ์้าพัลังคว็ามูร้อ้น
ร่ว็มูให้้กับ กฟ์ผ. ภายใต้์โครงการรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้าจึาก SPP  
โดย กฟ์ผ. เป็ินผู้รับซื�อ้ไฟ์ฟ์้ารายให้ญ่ข้อ้งปิระเที่ศไที่ย  
และพัลังงานไฟ์ฟ์้าทีี่�ข้ายให้้แก่ กฟ์ผ. นั�นจึะถืูกส่่งผ่าน 
ระบบส่ง่ไฟ์ฟ์า้ข้อ้ง กฟ์ผ. ซ่�งมีูโครงข้า่ยครอ้บคลมุูทัี่�ว็ปิระเที่ศ 
เพัื�อ้ข้ายต่์อ้ให้้กับ กฟ์ภ. และ กฟ์น. เพัื�อ้จัึดส่่งพัลังงาน
ไฟ์ฟ์้าเห้ล่านี�ต่์อ้ไปิยังผู้บริโภคทัี่�งภาคครัว็เรือ้นและภาค
อุ้ต์ส่าห้กรรมูทัี่�ว็ปิระเที่ศ ส่่ว็นกำาลังการผลิต์ส่่ว็นทีี่�เห้ลือ้ 
จึะข้ายให้้กับลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูโดยต์รง 

พัลังงานไฟ์ฟ์้าทีี่�ผลิต์จึากโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงาน 
แส่งอ้าทิี่ต์ย์ซ่�งเป็ิน VSPP โครงการโรงไฟ์ฟ้์าข้ยะอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
และโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานลมูในปิระเที่ศไที่ย บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ข้ายให้้กับ กฟ์ภ. และกฟ์น. ส่ว่็นโครงการโรงไฟ์ฟ์้า
พัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ และโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานลมู  
(ทีี่�อ้ยู่ระห้ว่็างก่อ้ส่ร้าง) ทีี่�ปิระเที่ศเวี็ยดนามูข้ายไฟ์ฟ้์าให้้กับ 
ที่าง EVN โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำาใน ส่ปิปิ.ลาว็ ข้ายให้้กับ 
EDL และโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ในปิระเที่ศ
กัมูพัูชาข้ายให้้กับ EDC นอ้กจึากนี�โครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�อ้ยู ่
ระห้ว่็างก่อ้ส่ร้าง โครงการโรงไฟ์ฟ้์าแบบผส่มูผส่าน (Hybrid) 
ในพัื�นทีี่�ส่นามูบินอู่้ต์ะเภา จึะข้ายไฟ์ฟ์้าให้้กับกิจึการไฟ์ฟ้์า 
ส่วั็ส่ดิการส่ัมูปิที่านกอ้งทัี่พัเรือ้ และโครงการโรงไฟ์ฟ์้า
พัลังงานลมูในปิระเที่ศโปิแลนด์ จึะข้ายให้้กับบริษััที่เอ้กชน 
ผ่านส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าระยะยาว็

การขัายไอนิำ�า

บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ข้ายไอ้นำาให้้แก่ลกูค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูผ่านระบบ
ส่่งไอ้นำาซ่�งเชื�อ้มูต่์อ้ไปิยังลูกค้าโดยต์รง โดยส่ามูารถืผลิต์ 
ไอ้นำาทีี่�คว็ามูดันห้ลายระดับ ให้้เห้มูาะส่ำาห้รับกระบว็นการ
ที่างอุ้ต์ส่าห้กรรมูห้ลายปิระเภที่ 

การขัายนิำ�าเพ่่อการอุติสาหกรรม

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ข้ายนำาปิราศจึากแร่ธุาต์ุ (Demineralised 
Water) ให้้แก่ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในเข้ต์นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูฯ 
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2. กระบวนิการผลิติ

กระบวนิการผลิติไฟฟา้และไอนิำ�า โดำยพลังความร้อนิร�วม

กระบว็นการผลิต์โดยพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มูปิระกอ้บด้ว็ย  
เครื�อ้งกังหั้นก๊าซ ห้มู้อ้ไอ้นำาแรงดันสู่ง และเครื�อ้งผลิต์ไฟ์ฟ์้า
กังหั้นไอ้นำา ทีี่�ที่ำางานร่ว็มูกันอ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั โดยมีู
กระบว็นการผลิต์ดังนี�

1. เครื�อ้งกังหั้นก๊าซ ดดูอ้ากาศผา่นระบบกรอ้งอ้ากาศ และ
ระบบลดคว็ามูร้อ้นห้รือ้ระบบเพัิ�มูคว็ามูร้อ้นให้้อ้ากาศ 
ซ่�งอ้ากาศจึะถืกูที่ำาให้้ส่ะอ้าดและมีูอุ้ณีห้ภูมิูต์ามูทีี่�ต้์อ้งการ
ก่อ้นทีี่�จึะผ่านต่์อ้ไปิยังเครื�อ้งอั้ดอ้ากาศซ่�งอ้ากาศจึะถืูก
อั้ดให้้ปิริมูาต์รลดลงแต่์มีูคว็ามูดันและอุ้ณีห้ภูมิูสู่งข้่�น
และจึะไปิผส่มูกับเชื�อ้เพัลิงก๊าซธุรรมูชาติ์ ในอั้ต์ราส่่ว็น
ทีี่�เห้มูาะส่มูในห้้อ้งเผาไห้มู้ซ่�งจึะมีูการส่ันดาปิเกิดข้่�น

2. ก๊าซร้อ้นทีี่�เกิดจึากการเผาไห้มู้จึะมีูอุ้ณีห้ภูมิูและแรงดัน 
ทีี่�สู่งมูากจึะไห้ลผ่านและข้ยายตั์ว็ทีี่�ใบพััดข้อ้งเครื�อ้ง
กังหั้นก๊าซ กระบว็นการนี�จึะที่ำาให้้ใบพััดห้มุูนซ่�งจึะ
เปิลี�ยนพัลังจึากการห้มุูนไปิเป็ินกระแส่ไฟ์ฟ์า้ ผา่นเครื�อ้ง
กำาเนิดไฟ์ฟ์้าทีี่�ต่์อ้อ้ยูบ่นเพัลาเดียว็กัน 

3. ห้มู้อ้ไอ้นำาแรงดันสู่งจึะนำาเอ้าคว็ามูร้อ้นทีี่�คงเห้ลือ้อ้ยู่
จึากก๊าซร้อ้นห้ลังผ่านอ้อ้กจึากเครื�อ้งกังหั้นก๊าซไปิใช้
เพัิ�มูคว็ามูร้อ้นให้้กับนำาภายในห้มู้อ้ต้์มูไอ้นำาจึนที่ำาให้้
นำาเปิลี�ยนส่ถืานะเป็ินไอ้นำาทีี่�มีูแรงดันและอุ้ณีห้ภูมิูสู่ง  
ห้ลังจึากนั�นก๊าซร้อ้นเห้ล่านี�จึะถืูกปิล่อ้ยทิี่�งไปิที่างปิล่อ้ง
ไอ้เสี่ยภายในห้มู้อ้ต้์มูไอ้นำาแรงดันสู่ง เมืู�อ้มีูไอ้นำาไห้ล
อ้อ้กไปิก็จึะที่ำาให้้ระดับนำาในห้มู้อ้ต้์มูไอ้นำาลดลง ระบบ

คว็บคุมูจึะเติ์มูนำาบริสุ่ที่ธุิ�เข้้ามูาให้มู่เพัื�อ้รักษัาระดับนำา
ให้้ส่มูดุล โดยนำาบริสุ่ที่ธุิ�ทีี่�เติ์มูเข้้ามูาจึะไห้ลภายในท่ี่อ้  
ซ่�งก๊าซร้อ้นจึะไห้ลผ่านไปิรอ้บ ๆ ท่ี่อ้เห้ล่านี�และเพิั�มู 
คว็ามูร้อ้นให้้นำาภายในท่ี่อ้จึนกลายเป็ินไอ้นำา

4. ไอ้นำาจึากห้มู้อ้ไอ้นำาแรงดันสู่งจึะถูืกส่ง่ไปิยังเครื�อ้งกังหั้นไอ้นำา

5. ไอ้นำาจึะไปิห้มุูนกังหั้นไอ้นำา ซ่�งจึะไปิห้มุูนเครื�อ้งกำาเนิด
ไฟ์ทีี่�ติ์ดไว้็ด้ว็ยกันที่ำาให้้ได้กระแส่ไฟ์ฟ์้าเกิดข้่�น

6. ไอ้นำาแรงดันสู่ง ทีี่�ผ่านการใช้งานภายในเครื�อ้งกังหั้น
ไอ้นำาแล้ว็บางส่่ว็นจึะถืูกแยกอ้อ้กมูาในระยะกลางข้อ้ง
เครื�อ้งกังหั้นไอ้นำา แล้ว็จึะถืูกปิรับแรงดันและอุ้ณีห้ภูมิู
เพัื�อ้นำาไปิส่ง่ให้้แก่ลูกค้า

7. ไอ้นำาทีี่�อ้อ้กจึากเครื� อ้งกังหั้นไอ้นำาผ่านเข้้าเครื� อ้ง 
คว็บแน่นและที่ำาให้้เย็นลง โดยมีูนำาจึากระบบระบาย
คว็ามูร้อ้นมูาถ่ืายเที่คว็ามูร้อ้นอ้อ้กไปิ และส่ง่คว็ามูร้อ้น 
นั�นไปิที่ำาการลดอุ้ณีห้ภูมิู ทีี่� ห้อ้ระบายคว็ามูร้อ้น 
กระบว็นการนี�จึะที่ำาให้้ไอ้นำาทีี่�ผ่านเครื� อ้งคว็บแน่น 
กลายเปิ็นนำาส่ำาห้รับใช้งานอี้กรอ้บและส่่งไปิยังห้มู้อ้ต้์มู
ไอ้นำาทีี่�เป็ินการใช้นำาห้มุูนเวี็ยนในระบบการผลิต์ไอ้นำา 

จึากกระบว็นการผลิต์ดังกล่าว็ โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลัง 
คว็ามูรอ้้นรว่็มูทัี่�งห้มูดข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์จ่ึงส่ามูารถืผลิต์ได้
ทัี่�งไฟ์ฟ์้าและไอ้นำา เพัื�อ้ส่ง่จ่ึายให้้กับ กฟ์ผ. และลูกค้าภายใน
นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมู
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กระบวนิการผลิตินิำ�าบริสุทธุิ�สูงเพ่่อการอุติสาหกรรมโดำย 

พลังความร้อนิร�วม

นำาบรสิ่ทุี่ธุิ�ส่งู คือ้ นำาทีี่�ผา่นกระบว็นการกรอ้งเอ้าส่ารแข้ว็นลอ้ย
แบบห้ยาบและส่ารแข้ว็นลอ้ยแบบละเอี้ยดอ้อ้ก และมีูการ
ข้จัึดปิระจุึที่างไฟ์ฟ้์าข้อ้งส่ารละลายอ้อ้ก เพัื�อ้ให้้ได้นำาทีี่�มีู 
คว็ามูบริสุ่ที่ธุิ�สู่งซ่�งมีูปิระโยชน์อ้ย่างมูากในการนำาไปิใช้
ในกระบว็นการอุ้ต์ส่าห้กรรมู โดยการผลิต์จึะมีูห้ลายวิ็ธุ ี 
ดังต่์อ้ไปินี�

1.  การผลิต์โดยเที่คโนโลยีการกรอ้งส่ารละลายแบบ  
Reverse Osmosis (RO) รว่็มูกับแลกเปิลี�ยนไอ้อ้อ้นระบบ 
Mixed Bed Resin

 นำาปิระปิาจึะถืกูส่ง่ไปิยงัระบบการกรอ้งส่ารละลายแบบ 
RO โดยการใช้แรงดันดันนำาให้้ไห้ลผ่านเยื�อ้เลือ้กผ่าน 
(Membrane) ทีี่�มีูคว็ามูส่ามูารถืในการกรอ้งได้ละเอี้ยด
ถ่ืง 0.0001 ไมูครอ้น ซ่�งส่ามูารถืกรอ้งไอ้อ้อ้นและโมูเลกุล
ข้อ้งส่ารละลายในนำาส่ว่็นมูากอ้อ้กไปิได้ โดยนำาทีี่�อ้อ้กจึาก 
ระบบ RO จึะถูืกส่่งต่์อ้ไปิยังระบบแลกเปิลี�ยนไอ้อ้อ้น 
ทีี่� Mixed Bed Resin ปิรับส่ภาพัให้้มีูคว็ามูบรสิ่ทุี่ธุิ�มูากข้่�น 
โดยจึะกำาจัึดไอ้อ้อ้นปิระจุึบว็กและปิระจุึลบทีี่�ยังต์กค้าง
อ้ยูอ่้อ้กไปิจ่ึงที่ำาให้้นำามีูคว็ามูบริสุ่ที่ธุิ�สู่ง

2.  การผลิต์โดยเที่คโนโลยีการกรอ้งส่ารละลายระบบ RO 
รว่็มูกับการแลกเปิลี�ยนไอ้อ้อ้นระบบ Electrodeionisation 
(EDI) 

 นำาจึากระบบ RO จึะต้์อ้งมีูการปิรับส่ภาพัให้้มีูคว็ามู
บริสุ่ที่ธุิ�มูากข้่�นโดยจึะถืูกส่่งไปิแลกเปิลี�ยนไอ้อ้อ้น 
ในระบบ EDI โดยใช้ห้ลักการที่างไฟ์ฟ้์าเพัื�อ้กำาจัึดไอ้อ้อ้น
ปิระจุึบว็กและอิ้อ้อ้นปิระจุึลบทีี่�ห้ลงเห้ลือ้อ้ยู่ในนำา  
ซ่�งนำาทีี่�ได้จึะมีูคว็ามูบริสุ่ที่ธุิ�สู่งโดยระบบ EDI จึะมีู 
คว็ามูแต์กต่์างจึากเที่คโนโลยีบำาบัดนำาอื้� น ๆ ต์รงทีี่�
ส่ามูารถืผลิต์นำาได้โดยแที่บจึะไมู่ต้์อ้งใช้ส่ารเคมีู

3.  การผลิต์โดยเที่คโนโลยีการแลกเปิลี�ยนไอ้อ้อ้นระบบ  
เรซิ�นบว็ก (Cation Resin) ร่ว็มูกับ เรซิ�นลบ (Anion 
Resin) และ Mixed Bed Resin

 นำาปิระปิาจึะถูืกส่่งต่์อ้ไปิยัง Cation Resin เพัื�อ้ดักจัึบ
ไอ้อ้อ้นบว็ก จัึบไอ้อ้อ้นปิระจุึลบทีี่� Anion Resin ส่ว่็นไอ้อ้อ้น 
ปิระจุึบว็กและไอ้อ้อ้นปิระจุึลบส่่ว็นน้อ้ยทีี่�ห้ลงเห้ลือ้อ้ยู่ 
จึะถืูกดักจัึบทีี่�  Mixed Bed Resin โดยนำาทีี่�ได้จึาก 
ระบบนี�ก็จึะมีูคว็ามูบริสุ่ที่ธุิ�สู่ง  
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ลักษัณะการิปีริะกอบีธุริกิจ

กระบวนิการผลิติไฟฟา้จากพลังงานิแสงอาทิติย์

โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ทัี่�งห้มูดข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์  ใช้เที่คโนโลยี PV โดยแผงผลิต์ไฟ์ฟ์า้จึะรับพัลังงาน
จึากแส่งอ้าทิี่ต์ย ์และเปิลี�ยนพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ยไ์ปิเปิน็ไฟ์ฟ์า้ 
โดยมีูกระบว็นการผลิต์ดังนี� 

1. ชุดข้อ้งแผงพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์จึะถืูกรว็บรว็มูและ 
ติ์ดตั์�งเป็ินกลุ่มู เพัื� อ้ส่ร้างกระแส่ไฟ์ฟ้์าต์ามูปิริมูาณี 
ทีี่�ต้์อ้งการ 

2. กระแส่ไฟ์ฟ์้าทีี่�ผลิต์ได้จึะถืูกส่่งอ้อ้กไปิรว็มูกัน เพัื� อ้
รว็บรว็มูให้้มีูปิริมูาณีกระแส่ทีี่�สู่งข้่�นก่อ้นทีี่�จึะส่่งไปิยัง
เครื�อ้งแปิลงกระแส่ไฟ์ฟ์้า 

3. เครื�อ้งแปิลงกระแส่ไฟ์ฟ์า้จึะเปิลี�ยนไฟ์ฟ์า้จึากกระแส่ต์รง
ไปิเป็ินไฟ์ฟ้์ากระแส่ส่ลับ เพัื�อ้ให้้ส่ามูารถืเชื�อ้มูต่์อ้กับ
ระบบไฟ์ฟ์้าทัี่�ว็ไปิได้ 

4. เพัิ�มูแรงดันไฟ์ฟ้์าโดยใชห้้มู้อ้แปิลงไฟ์ฟ้์าชนิดเพัิ�มูแรงดัน 
เพัื�อ้ให้้ไฟ์ฟ์้าทีี่�ได้ส่ามูารถืต่์อ้กับระบบส่ายส่ง่

กระบวนิการผลิติไฟฟา้จากขัยะอุติสาหกรรม 

(ยางรถืยนิติ์ใชุ้แล้ว)

โครงการโรงไฟ์ฟ้์าใช้เชื� อ้เพัลิงจึากข้ยะอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
มีูกระบว็นการผลิต์ดังนี�

1. ยางรถืยนต์์ใช้แล้ว็จึะถืูกส่ับเป็ินชิ�นเล็ก ๆ เพัื�อ้เต์รียมู 
เข้้าสู่ก่ระบว็นการไพัโรไลซิส่

2. ยางรถืยนต์์ทีี่�ส่ับแล้ว็จึะถืูกส่่งเข้้าเต์าไพัโรไลซิส่เพัื�อ้
ส่ลายโมูเลกุลข้อ้งส่ารไฮโดรคาร์บอ้นในยางรถืยนต์์ให้้มีู 
ข้นาดเล็กลงโดยการให้้คว็ามูร้อ้นกับยางในส่ภาว็ะทีี่�
ปิราศจึากอ้อ้กซิเจึน ผลิต์ภัณีฑ์์ทีี่�ได้จึากกระบว็นการ 
ไพัโรไลซิส่ดังกล่าว็ เรียกว่็า นำามัูนไพัโรไลซิส่

3. นำามัูนไพัโรไลซิส่ทีี่� ไ ด้จึะถูืกส่่งเข้้าระบบปิรับปิรุง 
คุณีภาพันำามัูน เพัื� อ้ที่ำาการแยกชนิดนำามัูนอ้อ้กให้้มีู
คุณีส่มูบัติ์เห้มูาะส่มูกับคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งเครื�อ้งกำาเนิด
ไฟ์ฟ์้าดีเซล

4.  เค รื� อ้งกำา เนิดไฟ์ฟ์้า ดี เซล จึะผลิต์กระแส่ไฟ์ฟ์้า 
จึากนั�นจึะใช้ห้มู้อ้แปิลงไฟ์ฟ์้า เพัื�อ้เพัิ�มูแรงดันไฟ์ฟ์้า  
เพัื�อ้ให้้เห้มูาะส่มูกับการเชื�อ้มูต่์อ้กับระบบส่ายส่ง่

กระบวนิการผลิติไฟฟา้จากพลังนิำ�า

โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังนำาข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งเปิิด 
ดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์แล้ว็ 3 โครงการ และทีุ่กโครงการ
ก่อ้ส่ร้างและพััฒนาใน ส่ปิปิ.ลาว็ เปิ็นโครงการโรงไฟ์ฟ์้า
พัลังนำาแบบผันนำา ซ่�งไมู่จึำาเป็ินต้์อ้งมีูอ่้างเก็บนำาเนื�อ้งจึาก
กระบว็นการผลิต์จึะใช้นำาทีี่�ไห้ลอ้ยู่ในแมู่นำาต์ามูธุรรมูชาติ์ 
โดยมีูกระบว็นการผลิต์ดังนี�

1. โครงการเลือ้กใช้ส่ถืานทีี่�ตั์�งโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�มีูคว็ามูแต์กต่์าง 
ข้อ้งคว็ามูสู่งข้อ้งพัื� นทีี่�  เพัื� อ้ส่ร้างพัลังงานจึากการ 
ไห้ลข้อ้งนำา เพัื�อ้ใช้ในการข้ับเคลื�อ้นกังหั้นนำา

2. นำาต้์นที่างทีี่�อ้ยู่ในระดับสู่งจึะไห้ลผ่านท่ี่อ้ลงมูาทีี่�เครื�อ้ง
กังหั้นนำาทีี่�อ้ยู่ด้านล่าง โดยคว็ามูแต์กต่์างข้อ้งคว็ามูสู่ง 
จึะเพัิ�มูคว็ามูเร็ว็ในการไห้ลข้อ้งนำา ที่ำาให้้มีูพัลังงาน
จึำานว็นมูากในการห้มุูนเครื�อ้งกังหั้นนำา 

3. นำาทีี่� มีูคว็ามูเร็ว็จึะผลักดันเครื� อ้งกังหั้นนำาให้้ห้มูุน  
พัรอ้้มูกับห้มุูนเครื�อ้งกำาเนิดไฟ์ฟ์า้ทีี่�ต่์อ้อ้ยูกั่บแกนเดียว็กัน

4. ไฟ์ฟ์้าจึะถูืกผลิต์จึากเครื�อ้งกำาเนิดไฟ์ฟ้์าและส่่งไปิทีี่�
ห้มู้อ้แปิลงไฟ์ฟ์้า เพัื�อ้เพัิ�มูแรงดันไฟ์ฟ์้าก่อ้นทีี่�จึะส่่ง
กระแส่ไฟ์ฟ์้าเข้้าไปิยังระบบส่ายส่ง่
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กระบวนิการผลิติไฟฟา้จากพลังงานิลม 

โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานลมูข้อ้ง บี .กริมู เพัาเว็อ้ร์  
เปิิดดำาเนินการเมืู�อ้เดือ้นส่ิงห้าคมู 2564 ทีี่�จัึงห้วั็ดมุูกดาห้าร 
มีูกระบว็นการผลิต์ดังนี�

1.   กังหั้นลมูจึะเชื�อ้มูต่์อ้กับเครื�อ้งกำาเนิดไฟ์ฟ้์า เมืู�อ้กังหั้นลมู 
ห้มุูนจึากพัลังงานลมูจึะที่ำาให้้เครื�อ้งกำาเนิดไฟ์ฟ์้าผลิต์
กระแส่ไฟ์ฟ้์า โดยมีูอุ้ปิกรณ์ีคว็บคุมูทีี่�กังหั้นลมู ช่ว็ยให้้ 
การผลิต์กระแส่ไฟ์ฟ้์าเป็ินไปิอ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั และ

ส่ามูารถืคว็บคมุู สั่�งการ ปิรบัทิี่ศที่างข้อ้งกังหั้นให้้ไปิต์ามู
ทิี่ศที่างข้อ้งกระแส่ลมู เพัื�อ้ปิรับเปิลี�ยนให้้เห้มูาะส่มูกับ
ส่ภาพัภูมิูอ้ากาศทีี่�เปิลี�ยนแปิลงได้อ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั
และปิลอ้ดภัย

2. เครื�อ้งแปิลงกระแส่ไฟ์ฟ้์าจึะเปิลี�ยนไฟ์ฟ้์าจึากกระแส่ 
ต์รงไปิเป็ินไฟ์ฟ้์ากระแส่ส่ลับ เพัื�อ้ให้้ส่ามูารถืเชื�อ้มูต่์อ้ 
กับระบบไฟ์ฟ์้าทัี่�ว็ไปิได้ 

โครงสร้างพ่�นิฐานิทีใ่ชุ้ในิการส�งและการจำาหนิ�ายไฟฟา้และไอนิำ�า

บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์เป็ินผู้ดำาเนินการก่อ้ส่ร้างระบบส่ายส่ง่ไฟ์ฟ์า้
และระบบส่ง่ไอ้นำาข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังคว็ามูร้อ้นรว่็มู

1. พัลังงานไฟ์ฟ์้าทีี่�ผลิต์จึากโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังคว็ามู
ร้อ้นร่ว็มูให้้แก่ กฟ์ผ. จึะถูืกส่่งไปิยังโครงข่้ายส่ำาห้รับ
การจ่ึายไฟ์ฟ์้าผ่านที่างส่ายส่ง่ 115 กิโลโว็ลต์์ (ห้รือ้ 69 
กิโลโว็ลต์์ ส่ำาห้รับ BIP2) ซ่�งเชื�อ้มูต่์อ้กับส่ถืานีไฟ์ฟ์้ายอ่้ย
ข้อ้ง กฟ์ภ. โดยระบบส่ายส่ง่มูทัีี่�งทีี่�อ้ยูภ่ายใต้์การดแูลข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ กฟ์ภ.  

2. พัลังงานไฟ์ฟ้์าทีี่�ผลิต์โดยโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลัง 
คว็ามูร้อ้นร่ว็มูเพัื�อ้จึำาห้น่ายให้้แก่ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
จึะถืูกส่่งโดยต์รงผ่านที่างส่ายส่่งไฟ์ฟ์้า 22 กิโลโว็ลต์์  
ห้รอื้ 115 กิโลโว็ลต์์ ส่ว่็นไอ้นำาทีี่�ผลิต์จึะส่ง่ต์รงผา่นระบบ
ส่่งไอ้นำา ซ่�ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เป็ินผู้ดำาเนินการก่อ้ส่ร้าง 
เป็ินเจ้ึาข้อ้ง และเป็ินผู้บำารุงรักษัา

โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานที่ดแที่นในปิระเที่ศไที่ย เพัื�อ้
จึำาห้น่ายให้้แก่ กฟ์ภ. ห้รือ้ กฟ์น. จึะถืูกส่่งไปิยังโครงข้่าย
ส่ำาห้รับการจ่ึายไฟ์ฟ์า้ผา่นที่างส่ายส่ง่ไฟ์ฟ์า้ 22-115 กิโลโว็ลต์์ 
ซ่�งเชื�อ้มูต่์อ้กับส่ถืานี (ส่ถืานียอ่้ย) ข้อ้ง กฟ์ภ. ห้รือ้ กฟ์น.

โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานที่ดแที่นในต่์างปิระเที่ศ เพืั�อ้
จึำาห้น่ายให้้แก่ EVN, EDL และ EDC ณี จุึดเชื�อ้มูต่์อ้ห้น้า
โครงการโรงไฟ์ฟ์้า ผ่านส่ายส่ง่ไฟ์ฟ์้า 22-220 กิโลโว็ลต์์

โครงการรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้ามูาจึากบริษััที่ยอ่้ยข้อ้ง EVN เพัื�อ้นำามูา
ข้ายต่์อ้ให้้แก่ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในเข้ต์นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมู
อ้มูต์ะซิตี์� เบียนหั้ว็ ส่ง่ไฟ์ฟ์้าผ่านส่ายส่ง่ไฟ์ฟ์้า 22 กิโลโว็ลต์์ 
และ 110 กิโลโว็ลต์์ ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เป็ินผู้ส่ร้าง เป็ิน
เจ้ึาข้อ้ง และเป็ินผู้บำารุงรักษัาเฉพัาะส่ายส่่งไฟ์ฟ้์า 110  
กิโลโว็ลต์์ แต่์ส่ำาห้รับส่ายส่ง่ไฟ์ฟ์้า 22 กิโลโว็ลต์์นั�น ได้เชา่ต่์อ้
จึากนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมู

การดำำาเนิินิงานิและการบำารุงรักษัา 

คว็ามูส่ามูารถืในการปิฏิบัติ์การและการบำารุงรักษัา (O&M) 
ที่ำาให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถืผลิต์พัลังงานไฟ์ฟ้์าทีี่�มีู
เส่ถีืยรภาพัและคว็ามูมัู�นคง ต์ลอ้ดจึนส่ามูารถืให้้บริการ 
ทีี่�มีูคุณีภาพั ซ่�งเป็ินปัิจึจัึยส่ำาคัญส่ำาห้รับลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู  
ดังนั�น ทีี่มูวิ็ศว็กรข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์พัรอ้้มูให้้บรกิารต์ลอ้ด 
24 ชั�ว็โมูงทีุ่กวั็น เพัื�อ้ต์อ้บส่นอ้งต่์อ้ทีุ่กปิระเด็นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
กับการบำารุงรักษัาให้้กับลูกค้า 

การบำารุงรักษัาทีี่�เห้มูาะส่มูช่ว็ยให้้โครงการโรงไฟ์ฟ้์าที่ำางาน
อ้ยา่งมีูปิระสิ่ที่ธุภิาพัมูากข้่�น กล่าว็คือ้ส่ามูารถืผลิต์ไฟ์ฟ์า้และ
ไอ้นำาโดยใชเ้ชื�อ้เพัลิงน้อ้ยลง รว็มูถ่ืงเป็ินการป้ิอ้งกันโครงการ
โรงไฟ์ฟ์า้จึากคว็ามูเสี่�ยงจึากการชำารุดเส่ยีห้ายข้อ้งเครื�อ้งจัึกร

ส่ัญญาการซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กับ กฟ์ผ. EDL 
EVN EDC และลกูค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู อ้นุญาต์ให้้ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
ส่ามูารถืกำาห้นดชว่็งเว็ลาให้้ห้ยุดเพัื�อ้การซอ่้มูบำารุง 



050 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

1. ภายใต้์ส่ัญญาการซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์ากับ กฟ์ผ. ส่ามูารถืห้ยุด
เดินเครื�อ้งได้ไมู่เกิน 840 ชั�ว็โมูง (35 วั็น) ส่ำาห้รับการ
ซอ่้มูแซมู และการบำารุงรักษัา และไมู่เกิน 1,080 ชั�ว็โมูง 
(45 วั็น) ส่ำาห้รับการซ่อ้มูบำารุงครั�งให้ญ ่(Major Overhaul) 
ในแต่์ละปีิปิฏิทิี่น อ้ย่างไรก็ต์ามู บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ไมูส่่ามูารถืกำาห้นดเว็ลาส่ำาห้รับการบำารุงรกัษัาในชว่็งเว็ลา 
ทีี่�มีูคว็ามูต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ์้าสู่ง (Peak) ในเดือ้นมีูนาคมู 
เมูษัายน และพัฤษัภาคมูข้อ้งทีุ่กปิี ยกเว้็นในกรณีีทีี่�มีู
คว็ามูจึำาเป็ิน และในกรณีีดังกล่าว็ระยะเว็ลาบำารุงรักษัา
ต้์อ้งไมู่เกิน 30 ชั�ว็โมูง

2. ภายใต้์ส่ัญญาการซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้ากับ EDL EVN EDC และ
ลูกค้าภาคอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้นุญาต์ให้้มีูการบำารุงรักษัา 
ต์ามูแต่์ทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ที่ำาการแจ้ึงซ่�งการแจ้ึง 
ดังกล่าว็ต้์อ้งระบุเว็ลาเริ�มูต้์นการซอ่้มูบำารุงโดยปิระมูาณี 
และระยะเว็ลาข้อ้งการซอ่้มูบำารุงครั�งนั�น ๆ 

ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะปิระส่านงานการห้ยุดซ่อ้มูบำารุง
รักษัากับลูกค้า และจึะว็างแผนส่ำาห้รับการบำารุงรักษัาข้อ้ง
โครงการโรงไฟ์ฟ้์าเพัื�อ้ให้้เกิดปิระส่ิที่ธุิภาพัสู่งสุ่ดและลด 
ชว่็งเว็ลาทีี่�โครงการโรงไฟ์ฟ์้าห้ยุดเดินเครื�อ้ง 

ทีี่มูงานบำารุงรักษัาข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งปิระจึำาอ้ยู่ทีี่�
โครงการโรงไฟ์ฟ้์าแต่์ละโครงการ มีูห้น้าทีี่�ดำาเนินงานบำารุง
รกัษัาต์ามูปิกติ์ นอ้กจึากนี� โครงการโรงไฟ์ฟ์า้พัลังคว็ามูรอ้้นรว่็มู 
ยังต้์อ้งมีูการซ่อ้มูบำารุงครั�งให้ญ่ทีุ่ก 3 และ/ห้รือ้ 6 ปีิ  
ซ่�งงานซ่อ้มูบำารุงครั�งให้ญ่ (Major Overhaul) จึะปิระกอ้บ
ไปิด้ว็ย 

1.  การแยกชิ�นส่่ว็นทัี่�งห้มูดห้รือ้บางส่่ว็นข้อ้งห้น่ว็ยผลิต์
ไฟ์ฟ์้า 

2. การต์รว็จึส่อ้บคว็ามูเส่ียห้าย ชำารุด ห้รือ้ส่่กห้รอ้ข้อ้ง
ห้น่ว็ยผลิต์ไฟ์ฟ์้า 

3. การซ่อ้มูแซมูห้รือ้เปิลี�ยนชิ�นส่่ว็นทีี่�เส่ียห้าย ชำารุด ห้รือ้
ส่่กห้รอ้ดังกล่าว็ 

4. ปิระกอ้บ ที่ดส่อ้บ และที่ดลอ้งเดินเครื�อ้งห้นว่็ยผลิต์ไฟ์ฟ์า้ 

ส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ์า้พัลังคว็ามูร้อ้นรว่็มู บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ได้เข้้าที่ำาส่ัญญาบริการบำารุงรักษัาระยะยาว็ (LTSA-Long 
Term Service Agreement ) กับบริษััที่ ซีเมูนส่์ จึำากัด 
ส่ำาห้รับเครื�อ้งกังหั้นก๊าซข้อ้งบริษััที่ ซีเมูนส่์ และ บริษััที่  
ไอ้เอ้ชไอ้ คอ้ร์ปิอ้เรชั�น (IHI) บริษััที่ ไอ้เอ้ชไอ้ เพัาเว็อ้ร์  
ซิส่เต็์มู (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด และ บริษััที่ วู้็ด กรุ๊ปิ เฮฟ์วี็�  
อิ้นดัส่เต์รียล เที่อ้ร์บายน์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด ซ่�งให้้
บริการดูแลห้ลังการข้ายแก่ลูกค้าทีี่�ใช้กังหั้นก๊าซข้อ้ง GE 
ในปิระเที่ศไที่ยและภูมิูภาคอ้าเซียน ส่ัญญาเห้ล่านี�ที่ำาให้้ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถืบำารุงรักษัาเครื�อ้งจัึกรกังหั้นก๊าซ
ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้าต์ามูมูาต์รฐานทีี่�กำาห้นดเนื�อ้งจึาก 
มีูทีี่มูงานทีี่�เชี�ยว็ชาญเป็ินผู้ดูแลบำารุงรักษัา และยังมีูทีี่มูงาน 
ทีี่�เชี�ยว็ชาญจึาก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ เป็ินผู้ดูแลบำารุง
รักษัาและคว็บคุมูต้์นทีุ่นในการบำารุงรักษัาเครื�อ้งจัึกรข้อ้ง
โครงการโรงไฟ์ฟ้์า เนื�อ้งจึากค่าบริการภายใต้์ส่ัญญาบริการ
บำารุงรกัษัาระยะยาว็ได้รว็มูค่าใช้จ่ึายในการซื�อ้อ้ะไห้ล่ส่ำารอ้ง 
และวั็ส่ดุส่ิ�นเปิลือ้งต่์าง ๆ เรียบร้อ้ยแล้ว็ 

เพัื�อ้เพิั�มูปิระสิ่ที่ธุิภาพัในการดำาเนินงานข้อ้งเครื�อ้งผลิต์
ไฟ์ฟ์้า Gas Turbine (SGT-800B) ข้อ้งบริษััที่ ซีเมูนส่์  จึำากัด 
ที่าง บี.กริมู พัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ ซีเมูนส์่ จึำากัด ได้ข้ยาย 
ส่ัญญาให้้บริการระยะยาว็ (LTSA-Long Term Services  
Agreement) ส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ้์า ABP3, ABP4, 
ABP5, ABPR1, ABPR2, ABPR3, ABPR4 และ BPWHA  
เพัื�อ้บำารุงรักษัาโรงไฟ์ฟ์้าในระห้ว่็างปีิ 2561-2567 ซ่�งมีู 
ส่าระส่ำาคัญต์ามูด้านล่าง โดยทัี่�งห้มูดนี� นำามูาซ่�งการเพัิ�มูข้่�น
ข้อ้งอั้ต์รากำาไรจึากการดำาเนินงาน ส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ้์า
พัลังคว็ามูร้อ้นรว่็มู

1. Availability - เพืั�อ้เพัิ�มูดัชนีคว็ามูพัร้อ้มูข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้า
ห้รือ้การลดจึำานว็นวั็นทีี่�ใช้ในการซ่อ้มูบำารุงส่ำาห้รับการ
ซอ่้มูบำารุงครั�งให้ญ ่(Major Overhaul) จึาก 22 วั็น เป็ิน 16 
วั็น และส่ำาห้รบัการซอ่้มูบำารุง Hot Gas Path Inspection 
จึาก 17.5 วั็นเป็ิน 12 วั็น 

2. Efficiency - เพัื�อ้ลดอั้ต์ราการใช้เชื�อ้เพัลิง (Heat Rate) 
ข้อ้งเครื�อ้งผลิต์ไฟ์ฟ์้ากังหั้นก๊าซและเพัิ�มูปิระสิ่ที่ธุิภาพั
โดยรว็มูข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้า ซ่�งส่ามูารถืลดอั้ต์ราการใช ้
เชื�อ้เพัลิงได้ร้อ้ยละ 1-2

ลักษัณะการิปีริะกอบีธุริกิจ
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3.  Digitalisation - เพืั� อ้คาดการณ์ีการถืดถือ้ยข้อ้ง
ปิระส่ิที่ธุิภาพัข้อ้งเครื�อ้งจัึกร (Degradation) ได้อ้ย่าง
แมู่นยำาข่้�น เพัื�อ้ให้้โรงไฟ์ฟ์้าส่ามูารถืข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ 
ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูได้เต็์มูกำาลังการผลิต์ จึากการส่ำารอ้ง
กำาลังการผลิต์เผื�อ้ลดการถืดถือ้ยข้อ้งปิระสิ่ที่ธุิภาพั  
(Spinning Reserve) ให้้น้อ้ยทีี่�สุ่ด

ทีี่มูงานบำารุงรักษัาข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ปิระจึำาแต่์ละโครงการ
จึะที่ำาห้น้าทีี่�คว็บคู่ไปิกับทีี่มูงานบำารุงรักษัาจึากภายนอ้ก เพัื�อ้
ให้้ได้รบัถ่ืายที่อ้ดคว็ามูรูจ้ึากทีี่มูงานบำารุงรกัษัาจึากภายนอ้ก 
เพัื�อ้ทีี่�จึะส่ามูารถืดำาเนินการซ่อ้มูบำารุงบางส่่ว็นด้ว็ยต์นเอ้ง  
ซ่�งเป็ินการยืดอ้ายุและลดจึำานว็นวั็นในการซอ่้มูบำารุงครั�งให้ญ ่
และชว่็ยลดค่าใช้จ่ึายในการซอ่้มูบำารุงแต่์ละครั�งได้ด้ว็ย

ส่ิงแวดำล้อมและความปลอดำภัย 

ในปิระเที่ศไที่ย ธุุรกิจึผลิต์ไฟ์ฟ้์าอ้ยู่ภายใต้์การคว็บคุมูข้อ้ง 
พั.ร.บ. ส่่งเส่ริมูคุณีภาพัส่ิ�งแว็ดล้อ้มูแห้่งชาติ์ ซ่�งกำาห้นดให้้ 
โครงการโรงไฟ์ฟ้์าแต่์ละปิระเภที่ต์ามูแต่์ทีี่�ตั์�งและกำาลัง 
การผลิต์ดำาเนินการจัึดที่ำารายงานด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู เส่นอ้ต่์อ้ 
ห้น่ว็ยงานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งและได้รับมูติ์เห็้นชอ้บรายงานด้าน 
ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูก่อ้นเริ�มูดำาเนินโครงการ ไมู่ว่็าจึะเป็ินรายงาน
การปิระเมิูนผลกระที่บส่ิ�งแว็ดล้อ้มู (EIA-Environmental  
Impact Assessment) รายงานผลกระที่บส่ิ�งแว็ดล้อ้มูเบื�อ้งต้์น 
(IEE-Initial Environmental Examination) รายงานปิระมูว็ล
ห้ลักการปิฏิบัติ์ (COP-Code of Practices) ห้รือ้รายงาน 
การศ่กษัามูาต์รการป้ิอ้งกันต่์อ้คุณีภาพัส่ิ�งแว็ดล้อ้มู (ESA- 
Environmental Safety Assessment) 

ใน ส่ปิปิ.ลาว็ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูห้น้าทีี่�ต้์อ้งจัึดที่ำารายงาน
ศ่กษัาผลกระที่บส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และสั่งคมู รว็มูถ่ืงแผนการ
ลดผลกระที่บดังกล่าว็ โดยมูีกระที่รว็งที่รัพัยากรธุรรมูชาติ์ 
และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู แห้่ง ส่ปิปิ. ลาว็ เป็ินห้น่ว็ยงานซ่�งที่ำาห้น้าทีี่�
ต์รว็จึที่านและอ้นุมัูติ์รายงานการศ่กษัาผลกระที่บต่์อ้ 
ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูและส่ังคมู และแผนลดผลกระที่บดังกล่าว็ 

ส่ำาห้รับในปิระเที่ศเวี็ยดนามู และปิระเที่ศกัมูพัูชา ภายใต้์ 
ข้้อ้บังคับข้อ้งกฎห้มูายว่็าด้ว็ยการอ้นุรักษ์ัส่ิ�งแว็ดล้อ้มูข้อ้ง
ปิระเที่ศนั�น ๆ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูห้น้าทีี่�ต้์อ้งจัึดที่ำารายงาน 
EIA ปิระจึำาปีิ และยื�นรายงานดังกล่าว็ต่์อ้ห้น่ว็ยงานภาครัฐ 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งในทีุ่ก ๆ ปีิ 

โครงการโรงไฟ์ฟ้์าทีี่�ดำาเนินการแล้ว็ทีุ่กโครงการ มีูลักษัณีะ
ต์ามูทีี่�กฎห้มูายเกี�ยว็กับส่ิ�งแว็ดล้อ้มูทีี่�ส่ำาคัญกำาห้นดไว้็ และ 
ได้ปิฏิบติั์ต์ามูมูาต์รฐานส่ิ�งแว็ดล้อ้มูต่์าง ๆ  อ้ยา่งครบถ้ืว็นมูาโดย 
ต์ลอ้ด โดยมีูการเฝ้้าระวั็งผลกระที่บด้านต่์าง ๆ ทีี่�อ้าจึจึะ
เกิดจึากการดำาเนินการข้อ้งโรงไฟ์ฟ้์าต์ามูมูาต์รการป้ิอ้งกัน 

แก้ไข้ ลดและติ์ดต์ามูต์รว็จึส่อ้บคุุณีภาพัสิ่�งแว็ดล้อ้มู และ
มีูการรายงานผลการปิฏิบัติ์ต์ามูมูาต์รการฯ ดังกล่าว็ต่์อ้
ส่ำานักงานคณีะกรรมูการกำากับกิจึการพัลังงาน (กกพั.) และ
ห้น่ว็ยงานกำากับดูแลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เป็ินปิระจึำาทีุ่ก 6 เดือ้น ห้รือ้ 
1 ปีิ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคว็ามูเชื�อ้มัู�นว่็าการดำาเนินกิจึการ
เป็ินไปิต์ามูแนว็ปิฏิบัติ์ด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู อ้นามัูย และคว็ามู
ปิลอ้ดภัย ส่ำาห้รบัโครงการโรงไฟ์ฟ์า้พัลังงานคว็ามูรอ้้นทีี่�กลุ่มู
ธุนาคารโลกได้กำาห้นดข้่�น (EHS Guidelines-Environment, 
Health, and Safety Guideline by World Bank Group 
for Thermal Power Plant) อี้กทัี่�งไมู่มีูส่่ว็นเกี�ยว็ข้้อ้งห้รือ้ 
เป็ินคู่คว็ามูในกระบว็นการอ้นุญาโต์ต์ุลาการ คดีคว็ามู ห้รือ้
ข้้อ้พัิพัาที่ใด ๆ ทีี่�เกี�ยว็กับส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ห้รือ้การไมู่ปิฏิบัติ์ต์ามู
กฎห้มูายส่ิ�งแว็ดล้อ้มูทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งแต่์อ้ยา่งใด นอ้กจึากนี� บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ กำากับดูแลและคว็บคุมูกระบว็นการผลิต์ไฟ์ฟ้์า 
อ้ย่างต่์อ้เนื� อ้ง เพัื� อ้ให้้มัู�นใจึได้ว่็าการปิล่อ้ยมูลพัิษัจึาก 
โครงการโรงไฟ์ฟ์้าต่์าง ๆ อ้ยู่ในระดับทีี่�ไมู่เกินกว่็าเกณีฑ์์ทีี่�
กฎห้มูายกำาห้นด  

บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดให้้มีูระบบการต์รว็จึวั็ดมูลพิัษัทีี่�เกิดข้่�น 
จึากโครงการโรงไฟ์ฟ์้าต่์าง ๆ  อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง นอ้กจึากนี� ยังให้้ 
คว็ามูส่ำาคัญกับการคว็บคมุูคณุีภาพัอ้ากาศในบรเิว็ณีโดยรอ้บ
ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้าในทีุ่ก ๆ  ข้ั�นต์อ้น ส่ำาห้รับกระบว็นการ
เผาไห้มู้นั�น บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้มีูการคว็บคุมูการปิล่อ้ย 
ก๊าซอ้อ้กไซด์ข้อ้งไนโต์รเจึน ซัลเฟ์อ้ร์ไดอ้อ้กไซด์ ฝุ่้นละอ้อ้ง
รว็มูถ่ืงคว็บคุมูอุ้ณีห้ภูมิู และส่ัดส่่ว็นข้อ้งเชื�อ้เพัลิง/อ้ากาศ  
ให้้อ้ยูภ่ายในระดับไมู่เกินทีี่�กฎห้มูายกำาห้นด ต์ลอ้ดจึนคว็บคมุู
คุณีภาพัจึากกระบว็นการผลิต์และเปิรียบเทีี่ยบกับแผน 
การจัึดการและคว็บคุมูต์ามูทีี่�ระบุไว้็ในรายงาน EIA เพัื�อ้ให้้
มัู�นใจึว่็าการปิล่อ้ยมูลพิัษัและข้อ้งเสี่ยจึากโครงการโรงไฟ์ฟ้์า
ต่์าง ๆ นั�นเป็ินไปิต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งกฎห้มูายและระเบียบ 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง  
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บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ดำาเนินการต์ามูนโยบาย กระบว็นการ และ
กลไกการคว็บคมุู เพัื�อ้ลดคว็ามูเส่ี�ยงในการรั�ว็ไห้ลข้อ้งส่ารเคมีู
และการส่ัมูผัส่ส่ารเคมูีอั้นต์รายต่์อ้พันักงาน โดยได้คัดเลือ้ก
ส่ารเคมีูทีี่�ใช้ส่ำาห้รับกระบว็นการบำาบดัและการผลิต์นำาอ้ยา่ง
ระมูดัระวั็งและเลือ้กส่รรส่ารเคมูทีีี่�มีูผลกระที่บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู
และสุ่ข้ภาพัข้อ้งพันักงานน้อ้ยทีี่�สุ่ดเท่ี่าทีี่�จึะเป็ินไปิได้ 

นอ้กจึากนี� ยังได้จัึดให้้มีูโครงการฝึ้กซ้อ้มูด้านคว็ามูปิลอ้ดภัย 
อ้าชีว็อ้นามูัย และส่ภาพัแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานเพัื�อ้ส่ร้าง
คว็ามูต์ระห้นักในเรื�อ้งดังกล่าว็ให้้แก่พันักงาน ซ่�งได้ครอ้บคลุมู
ถ่ืงการป้ิอ้งกันการรั�ว็ไห้ลและข้้อ้ปิฏิบัติ์เมืู�อ้เกิดเห้ตุ์การณ์ี
ฉุกเฉิน อี้กทัี่�งยังจัึดให้้มีูแผนการรอ้งรับต่์อ้การรั�ว็ไห้ลข้อ้ง 
ส่ารเคมีูทีี่�อ้าจึเกิดข้่�นพัร้อ้มูทัี่�งฝึ้กซ้อ้มูพันักงานให้้มีูคว็ามูพัร้อ้มู

ห้ากมีูเห้ต์ุการณ์ีฉุกเฉินเกิดข่้�น นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
มีูการรายงานเกี�ยว็กับการจัึดการข้อ้งเสี่ยทัี่�งทีี่�อั้นต์รายและ
ไมู่อั้นต์ราย เพัื�อ้แจ้ึงต่์อ้ห้น่ว็ยงานรัฐทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง และกำาห้นด
แนว็ที่างปิฏิบัติ์ในการจัึดเก็บและแยกปิระเภที่ข้อ้งเส่ีย 

ส่ำาห้รับการจัึดการเรื�อ้งเส่ียง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาห้นดให้้มีู
การต์รว็จึวั็ดระดับเสี่ยงริมูรั�ว็โครงการโรงไฟ์ฟ้์าและในพัื�นทีี่�
ชุมูชน ให้้มีูค่าเป็ินไปิต์ามูเกณีฑ์์มูาต์รฐาน เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็า
เสี่ยงทีี่�เกิดจึากการดำาเนินการไมู่ก่อ้ให้้เกิดผลกระที่บและ 
เห้ต์ุรำาคาญต่์อ้ชุมูชนรอ้บข้้าง รว็มูทัี่�งมีูการจัึดที่ำาโครงการ
อ้นุรักษ์ัการได้ยิน เพัื�อ้ป้ิอ้งกันอั้นต์รายจึากเสี่ยงดัง คว็บคุมู 
ลด ห้รอื้ข้จัึดอั้นต์รายจึากเสี่ยงดังทีี่�เป็ินอั้นต์รายต่์อ้พันักงาน
อั้นเนื�อ้งมูาจึากการได้ยินเส่ียงดังข้ณีะที่ำางานอี้กด้ว็ย

การรับรองระบบจัดำการส่ิงแวดำล้อมติามมาติรฐานิ ISO

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มุู่งมัู�นทีี่�จึะพััฒนากระบว็นการที่างธุุรกิจึ
และการให้้บริการโดยนำาระบบการจัึดการคุณีภาพัต์ามู
ทีี่�กำาห้นดเพืั�อ้ให้้เกิดคว็ามูมัู�นใจึในการดูแลส่ิ�งแว็ดล้อ้มู
และคว็ามูปิลอ้ดภัย โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มู 
ทีี่�เปิิดดำาเนินการต่์างได้รับการรับรอ้งระบบการจัึดการ 

ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูต์ามูมูาต์รฐาน ISO 14001 / ISO 45001 และ 
ได้รับการรับรอ้งคว็ามูปิลอ้ดภัยต์ามูมูาต์รฐาน TIS / OHSAS 
18001 ซ่�งแส่ดงให้้เห็้นว่็า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ดำาเนินกิจึการ
โครงการโรงไฟ์ฟ์้าส่อ้ดคล้อ้งกับมูาต์รฐานทีี่�เป็ินทีี่�ยอ้มูรับ 
โดยทัี่�ว็ไปิในระดับโลก 

เทคโนิโลยีสารสนิเทศู

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ใช้เที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศเพัื� อ้ช่ว็ยให้้ 
การดำาเนินงานและการบริห้ารจัึดการมีูปิระสิ่ที่ธุิภาพัมูาก 
ยิ� งข้่� น  และเชื� อ้ ว่็าโครงส่ร้างเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ  
ซ่�งปิระกอ้บไปิด้ว็ยคอ้มูพิัว็เต์อ้ร์ทีี่�มีูส่มูรรถืนะสู่งเพัื�อ้การ
จัึดการข้้อ้มููลต่์าง ๆ  และยังมีูเครือ้ข้า่ยคอ้มูพัิว็เต์อ้ร์ ซ่�งที่ำาให้้
การส่ื�อ้ส่ารภายในระห้ว่็างส่ำานักงานต่์าง ๆ เป็ินไปิอ้ย่าง 
ราบรื�น

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ใช้ระบบส่ารส่นเที่ศทีี่�ห้ลากห้ลาย เพัื�อ้
บริห้ารจัึดการอ้งค์กรและส่นับส่นุนการตั์ดสิ่นใจึในเรื�อ้ง 
ต่์าง ๆ ซ่�งระบบดังกล่าว็ปิระกอ้บด้ว็ยโปิรแกรมูทัี่�ว็ไปิ เช่น 
ระบบเกี�ยว็กับการบัญชี การบริห้ารงานซ่อ้มูบำารุง และ
การบริห้ารจัึดการเกี�ยว็กับการจัึดห้าและจัึดการรายการ

ที่รัพัย์ส่ิน และโปิรแกรมูทีี่�อ้อ้กแบบข้่�นมูาโดยเฉพัาะ เพัื�อ้ใช้
ภายในอ้งค์กร เชน่ ระบบเกี�ยว็กับบุคลากรและบญัชเีงินเดือ้น 
โปิรแกรมู IBM Cognos เพัื�อ้เพัิ�มูปิระส่ทิี่ธุภิาพัข้อ้งระบบการ
คว็บคมุูและจัึดการงบปิระมูาณีเพัื�อ้ลดระยะเว็ลาในการจัึดที่ำา 
งบปิระมูาณีและลดข้้อ้ผิดพัลาด นอ้กจึากนี� บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ใช้ปิระโยชน์จึากระบบอั้ต์โนมูัติ์ในการคว็บคุมู จัึดการ 
และจัึดห้าข้้อ้มููล เพัื�อ้ติ์ดต์ามูและคว็บคุมูการดำาเนินงาน 
ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้าต่์าง ๆ ผ่านศูนย์คว็บคุมูอ้อ้นไลน์ 
และยังช่ว็ยให้้ส่ามูารถืติ์ดต์ามูและคว็บคุมูการข้นส่่ง และ 
การคว็บคุมูโครงการโรงไฟ์ฟ้์าได้อ้ย่างต่์อ้เนื� อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร ์จ่ึงส่ามูารถืวิ็เคราะห์้และต์อ้บส่นอ้งต่์อ้ข้อ้้ผิดพัลาด
ทีี่�เกิดข้่�นห้รอื้อ้าจึเกิดข้่�นได้อ้ยา่งทัี่นท่ี่ว็งทีี่ และลดระยะเว็ลา
ในการห้ยุดชะงักข้อ้งการให้้บริการอี้กด้ว็ย 
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ฝ่้ายส่ื�อ้ส่ารและเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศอ้งค์กร (EICT-Enterprise Information and 
Communication Technology) ทีี่�กำากับดูแลงานด้าน Digital Operation ทัี่�งด้าน 
IT Operation และ Cyber Security เพัื�อ้ปิระยุกต์์ใช้เที่คโนโลยี นวั็ต์กรรมู เพัื�อ้เพัิ�มู
ปิระส่ิที่ธุิภาพัในการปิฏิบัติ์งานในทีุ่กมิูติ์ พัร้อ้มูกับการบริห้ารจัึดการคว็ามูมัู�นคง
ปิลอ้ดภัยเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ รว็มูถ่ืงได้มีูการพัฒันาในส่ว่็นข้อ้งเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ 
(IT-Information Technology) และ เที่คโนโลยีเชิงปิฏิบัติ์งาน (OT-Operation  
Technology) ให้้มีูคว็ามูมัู�นคงปิลอ้ดภัยครอ้บคลุมูทัี่�ง People, Technology, Process 
และเป็ินไปิต์ามูมูาต์รฐานส่ากล International Security Standard ISO / IEC27001 
และ The NationalInstitute of Standards and Technology (NIST) Framework for 
Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (NIST Cybersecurity Framework) 
เพัื�อ้ดำาเนินการให้้ส่อ้ดคล้อ้งและเป็ินไปิต์ามูพัระราชบัญญัติ์การรักษัาคว็ามูมัู�นคง
ปิลอ้ดภัยไซเบอ้ร์ พั.ศ. 2562 และพัระราชบัญญัติ์คุมู้ครอ้งข้อ้้มููลส่ว่็นบุคคล พั.ศ. 2562
บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการเปิลี�ยนผา่นสู่ยุ่คดิจิึทัี่ล (Digital Transformation) 
อ้ยา่งมูาก โดยจัึดเป็ิน 1 ใน 7 ยุที่ธุศาส่ต์ร์ห้ลักข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งปิระกาศในปีิ 2564 
และได้ว่็าจ้ึางบริษััที่ทีี่�ปิร่กษัาภายนอ้ก เพัื�อ้ดำาเนินการจัึดการอ้บรมูเชิงปิฏิบัติ์การ 
ภายใต้์หั้ว็ข้้อ้ “Digital Transformation towards Sustainability” เป็ินจึำานว็น  
9 ครั�ง ให้้กับผู้บริห้ารและพันักงานในห้น่ว็ยงานห้ลักต่์าง ๆ โดยมีูเครื�อ้งมืูอ้ส่ำาคัญ 
ในการดำาเนินการ 4 เครื�อ้งมืูอ้ด้ว็ยกัน ได้แก่ 1. Vision Builder 2. Enterprise Blueprint 
3. Strategic Execution Worksheet 4. Strategic Roadmap โดยข้ั�นต์อ้นถัืดไปิ คือ้
การส่่งเส่ริมู Digital Culture และ Digital Mindset เพัื�อ้ข้ยายผลให้้ทัี่�ว็ทัี่�งอ้งค์กร  
เพัื�อ้คว็ามูยั�งยืนข้อ้งอ้งค์กรในด้าน Digital Transformation ต่์อ้ไปิ 

โดยในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดอ้บรมูเชิงปิฏิบัติ์การแบบ Online Interactive 
Workshop ในหั้ว็ข้้อ้ “ปิรับคว็ามูคิด คลิกดิจิึทัี่ล” ห้รือ้ “Shift Your Digital Mindset” 
ภายใต้์โครงการ Digital Mindset ถ่ืง 7 ครั�ง เพัื�อ้เต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูให้้กับบุคลากรให้้
ส่อ้ดคล้อ้งต์ามูมูาต์รฐานส่ากล อี้กทัี่�งมีูการดำาเนินการฝึ้กซ้อ้มูเพัื�อ้รับมืูอ้ภัยคุกคามู
ต่์าง ๆ ทัี่�งที่างด้านกายภาพัและไซเบอ้ร์ รว่็มูกับคณีะที่ำางานการส่ื�อ้ส่ารในภาว็ะวิ็กฤต์ 
โดยการฝ้ึกซ้อ้มูจึำาลอ้งส่ถืานการณี์การโจึมูตี์จึากภัยคุกคามูไซเบอ้ร์ มีูการดำาเนินการ
เฝ้้าระวั็งปิระส่ิที่ธุิภาพัคว็ามูพัร้อ้มูใช้ระบบเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศทีี่�ครอ้บคลุมูด้าน 
Infrastructure, System, Communication, Client, Application, Monitoring and 
Alert, และ Security รว็มูถ่ืงการเฝ้้าระวั็งภัยคุกคามูที่างไซเบอ้รต์์ามูรูปิแบบ Identify, 
Protect, Detect, Respond, และ Recover ทีี่�มีูการที่ำางานรว่็มูกันกับอ้งค์กรภายนอ้ก
ทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ 

นอ้กจึากนี� ยงัมูกีารจัึดห้ลักส่ตู์รอ้บรมูด้านการรกัษัาคว็ามูปิลอ้ดภัยไซเบอ้รแ์ละข้อ้้มููล
ส่ว่็นบุคคล เพัื�อ้ให้้พันักงานมีูคว็ามูรู้เท่ี่าทัี่นและต์ระห้นกัถ่ืงภัยคกุคามูไซเบอ้รใ์นรูปิแบบ
ต่์าง ๆ ส่ามูารถืใช้ส่ารส่นเที่ศและระบบเครือ้ข้่ายข้อ้งอ้งค์กรอ้ย่างถูืกต้์อ้งเห้มูาะส่มู 
ส่อ้ดคล้อ้งกับนโยบายและระเบียบปิฏิบัติ์ข้อ้งอ้งค์กร รว็มูถ่ืงให้้คว็ามูรู้ด้านกฎห้มูาย
และข้้อ้บังคับทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ลอ้ดจึนจัึดที่ดส่อ้บเพัื�อ้ปิระเมิูนคว็ามูเข้้าใจึ โดยในปีิ 2564 
มีูพันักงานเข้้ารว่็มูอ้บรมู 837 คนห้รือ้ร้อ้ยละ 91 ข้อ้งพันักงาน ซ่�งกว่็าร้อ้ยละ 98 ข้อ้ง 
ผู้เข้้ารว่็มูอ้บรมูได้ผ่านการที่ดส่อ้บดังกล่าว็

ลักษัณะการิปีริะกอบีธุริกิจ
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3. สิทธุิและประโยชุนิ์จากการไดำ้รับการส�งเสริมการลงทุนิ (BOI)

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รับการส่ง่เส่ริมูการลงทีุ่นต์ามู พั.ร.บ. ส่ง่เส่ริมูการลงทีุ่น จึากคณีะกรรมูการส่ง่เส่ริมูการลงทีุ่น โดยโครงการ
โรงไฟ์ฟ์้าทีี่�ยังอ้ยูร่ะห้ว่็างการได้รับการส่ง่เส่ริมูการลงทีุ่นมีูรายละเอี้ยดดังต่์อ้ไปินี� 

ลักษัณะการิปีริะกอบีธุริกิจ

บีริิษััที่

การิยกเวั้นภาษีัเงินได้้
นิติบีุคัคัลสำาหริับีกำาไริ

จากกิจการิที่ี�ได้้ริับีการิส่งเสริิม
เปี็นริะยะเวัลา 8 ปีี นับีตั�งแต่

วัันที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิเชีิงพัาณิชีย์ 

การิลด้หย่อนภาษีัเงินได้้
นิติบีุคัคัลริ้อยละ 50 สำาหริับี

กำาไริจากกิจการิที่ี�ได้้ริับี 
การิสง่เสริิมเป็ีนกำาหนด้ริะยะเวัลา 
5 ปีี นับีแต่ริะยะเวัลาการิยกเวั้น
ภาษีัเงินได้้นิติบีุคัคัลสิ�นสุด้ลง

สิที่ธิในการิยกเวั้นอากริข้าเข้้า
สำาหริับีเคัริ่�องจักริตามที่ี�

คัณะกริริมการิ
พิัจาริณาอนุมัติ

สิที่ธิในการิยกเวั้นไม่ต้อง 
นำาเงินปีันผู้ลจากกิจการิที่ี�ได้้ริับี
การิส่งเสริิมซ้�งได้้ริับียกเวั้น
ภาษีัเงินได้้นิติบีุคัคัลไปีริวัม
คัำานวัณเพ่ั�อเสียภาษีัเงินได้้

ตลอด้ริะยะเวัลาที่ี�ได้้ริับียกเวั้น
ภาษีัเงินได้้นิติบีุคัคัล

ABP4 -

ABP5 -

ABPR1 -

ABPR2 -

ABPR3

ABPR4

ABPR5

BIP1 -

BIP2 -

BPWHA1 -

BPLC2 -

BGPAT1 -

Solarwa -

BGYSP -

BGSPS1

TPS -

Solar WVO and CO-OP -

PIC -

BTW

PPTC -

SSUT -
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บีริิษััที่

การิยกเวั้นภาษีัเงินได้้
นิติบีุคัคัลสำาหริับีกำาไริ

จากกิจการิที่ี�ได้้ริับีการิส่งเสริิม
เปี็นริะยะเวัลา 4 ปีี นับีตั�งแต่

วัันที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิเชีิงพัาณิชีย์ 
(สำาหริับีกิจการิไฟฟา้)

การิลด้หย่อนภาษีัเงินได้้
นิติบีุคัคัลริ้อยละ 50 สำาหริับี

กำาไริจากกิจการิที่ี�ได้้ริับี 
การิสง่เสริิมเป็ีนกำาหนด้ริะยะเวัลา 
5 ปีี นับีแต่ริะยะเวัลาการิยกเวั้น
ภาษีัเงินได้้นิติบีุคัคัลสิ�นสุด้ลง

สิที่ธิในการิยกเวั้นอากริข้าเข้้า
สำาหริับีเคัริ่�องจักริตามที่ี�

คัณะกริริมการิ
พิัจาริณาอนุมัติ

สิที่ธิในการิยกเวั้นไม่ต้อง 
นำาเงินปีันผู้ลจากกิจการิที่ี�ได้้ริับี
การิส่งเสริิมซ้�งได้้ริับียกเวั้น
ภาษีัเงินได้้นิติบีุคัคัลไปีริวัม
คัำานวัณเพ่ั�อเสียภาษีัเงินได้้

ตลอด้ริะยะเวัลาที่ี�ได้้ริับียกเวั้น
ภาษีัเงินได้้นิติบีุคัคัล

ABP1 
Replacement -

ABP2 
Replacement -

BPLC1 
Replacement -

BGPM 
Replacement -

BGPAT2 -

BGPAT3 -

บีริิษััที่
ริะยะเวัลาการิยกเวั้นภาษีัเงินได้้นิติบีุคัคัลสำาหริับี

กำาไริจากกิจการิที่ี�ได้้ริับีการิส่งเสริิม
นับีแต่วัันที่ี�เปีิด้ด้ำาเนินการิเชีิงพัาณิชีย์

สิที่ธิในการิยกเวั้นอากริข้าเข้้าสำาหริับีเคัริ่�องจักริ
ตามที่ี�คัณะกริริมการิพิัจาริณาอนุมัติ

XXHP ริ้อยละ 0 ปีีที่ี� 1-6
ริ้อยละ 24 ปีีที่ี� 7-25

Nam Che 1 ริ้อยละ 0 ปีีที่ี� 1-8
ริ้อยละ 10 ปีีที่ี� 9-25

DT2 ริ้อยละ 0 ปีีที่ี� 1-4
ริ้อยละ 5 ปีีที่ี� 5-13

ริ้อยละ 10 ปีีที่ี� 14-20

Phu Yen ริ้อยละ 0 ปีีที่ี� 1-4
ริ้อยละ 5 ปีีที่ี� 5-13

ริ้อยละ 10 ปีีที่ี� 14-15
ริ้อยละ 20 ปีีที่ี� 16-20

Ray Power ริ้อยละ 0 ปีีที่ี� 1-9
ริ้อยละ 20 ปีีที่ี� 10-20

HH1 ริ้อยละ 0 ปีีที่ี� 1-4
ริ้อยละ 5 ปีีที่ี� 5-13

ริ้อยละ 10 ปีีที่ี� 14-15
ริ้อยละ 20 ปีีที่ี� 16-20

reNIKOLA (3 โคัริงการิ) ริ้อยละ 0 ปีีที่ี� 1-121

ริ้อยละ 30 ปีีที่ี� 13-21 (เฉพัาะโคัริงการิ Pekan 44 เมกะวััตต์ เที่่านั�น)

1 ข้่�นอ้ยูกั่บผลการดำาเนินงานข้อ้งแต่์ละโครงการ
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การติลาดำและภาวะการแขั�งขัันิ

มากกว่ัา 25 ปีีทีี่�เริาให้การิสนับีสนุนภาคัอุตสาหกริริมในปีริะเที่ศไที่ย  
ด้้วัยการิให้บีริิการิด้้านสาธาริณูปีโภคัริะด้ับีสากล ที่ี�มีคัวัามเชี่�อถื่อได้้และ 
มเีสถืยีริภาพัในริะด้บัีสงูแกก่ลุ่มลกูคัา้ โด้ย บี.ีกริมิ เพัาเวัอริ ์ได้ข้้ยายพ่ั�นที่ี�
การิบีริิการิอย่างต่อเน่�องคัริอบีคัลุมที่ั�งพ่ั�นที่ี�เด้ิมและพ่ั�นที่ี�ใหม่ 

ลูกค้า

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า ให้้แก่ กฟ์ผ. กฟ์ภ. กฟ์น. EDL EVN และ EDC และ
จึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า ไอ้นำา และนำาเพัื�อ้การอุ้ต์ส่าห้กรรมูให้้กับลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู

1. การไฟฟา้ฝ่่ายผลิติแห�งประเทศูไทย (กฟผ.)

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ข้ายไฟ์ฟ้์าทีี่�ผลิต์ได้ส่่ว็นให้ญ่ให้้แก่ กฟ์ผ. ซ่�งเป็ินผู้ผลิต์และจัึดส่่ง
ไฟ์ฟ์า้ข้อ้งปิระเที่ศ รว็มูถ่ืงเป็ินผู้ซื�อ้ไฟ์ฟ้์าในลักษัณีะการค้าส่ง่รายส่ำาคัญจึาก IPP และ 
SPP ทัี่�งจึากภายในปิระเที่ศไที่ยและจึากปิระเที่ศเพัื�อ้นบ้าน คว็บคุมูการส่ง่ไฟ์ฟ์้าแบบ 
ค้าส่ง่ทัี่�งห้มูดในปิระเที่ศไที่ยและข้ายไฟ์ฟ์า้ให้้แก่ กฟ์น. และ กฟ์ภ. ซ่�งนำาไปิจัึดข้ายต่์อ้ 
ให้้แก่ผู้บริโภค 

2. การไฟฟา้ส�วนิภูมิภาค (กฟภ.)

กฟ์ภ. เป็ินห้น่ว็ยงานรัฐวิ็ส่าห้กิจึทีี่�ดแูลด้านส่าธุารณีปูิโภค มีูห้น้าทีี่�และคว็ามูรบัผิดชอ้บ
ห้ลัก คือ้ การผลิต์ จัึดห้า จ่ึายไฟ์ฟ้์า และข้ายไฟ์ฟ้์าให้้แก่ปิระชาชน ภาคธุุรกิจึ และภาค
อุ้ต์ส่าห้กรรมูใน 74 จัึงห้วั็ดข้อ้งปิระเที่ศไที่ย รว็มูพัื�นทีี่�ให้้บริการมูากกว่็า 510,000 
ต์ารางกิโลเมูต์ร ห้รือ้คิดเป็ินร้อ้ยละ 99.4 ข้อ้งปิระเที่ศ
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3. การไฟฟา้นิครหลวง (กฟนิ.)

กฟ์น. เป็ินห้น่ว็ยงานรัฐวิ็ส่าห้กิจึทีี่�ดูแลด้านส่าธุารณูีปิโภค มีูห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บห้ลัก คือ้ การผลิต์ จัึดห้า  
จ่ึายไฟ์ฟ์้า และข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ปิระชาชน ภาคธุุรกิจึ และภาคอุ้ต์ส่าห้กรรมูใน 3 จัึงห้วั็ด คือ้ กรุงเที่พัมูห้านคร นนที่บุรี และ
ส่มุูที่รปิราการ รว็มูพัื�นทีี่�ให้้บริการมูากกว่็า 3,192 ต์ารางกิโลเมูต์ร

4. การไฟฟา้ลาว (EDL)

EDL เป็ินห้น่ว็ยงานรฐัวิ็ส่าห้กิจึข้อ้ง ส่ปิปิ.ลาว็ ปิระกอ้บกิจึการผลิต์ไฟ์ฟ้์า ส่ง่ผา่นไฟ์ฟ้์า และจ่ึายไฟ์ฟ้์า (Electricity Distribution 
Assets) ใน ส่ปิปิ.ลาว็ และเป็ินผู้จัึดการการนำาเข้า้และส่ง่อ้อ้กไฟ์ฟ้์าจึากโครงข่้ายส่ำาห้รับการจ่ึายไฟ์ฟ้์าแห่้งชาติ์ข้อ้ง ส่ปิปิ.ลาว็ 
(National Electricity Grid)  

5. การไฟฟา้เวียดำนิาม (EVN) 

EVN เปิ็นห้น่ว็ยงานรัฐวิ็ส่าห้กิจึข้อ้งปิระเที่ศเวี็ยดนามู เปิ็นผู้รับผิดชอ้บต่์อ้การส่่ง การกระจึาย และการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า  
และเป็ินผู้ผลิต์ไฟ์ฟ์้าห้ลักข้อ้งปิระเที่ศเวี็ยดนามู

6. การไฟฟา้กัมพูชุา (EDC)

EDC เป็ินห้น่ว็ยงานข้อ้งรัฐกำากับและรับผิดชอ้บในการผลิต์ ส่่งและกระจึายพัลังงาน และรับผิดชอ้บในการกำาห้นดกฎห้มูาย
เกี�ยว็กับไฟ์ฟ์้าในปิระเที่ศกัมูพัูชา

7. ลูกค้าอุติสาหกรรม (IUs)

ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูส่่ว็นให้ญ่เป็ินบริษััที่ให้ญ่ในกลุ่มูอุ้ต์ส่าห้กรรมูต่์าง ๆ รว็มูถ่ืง อุ้ต์ส่าห้กรรมูยานยนต์์ ยางรถืยนต์์ 
ก๊าซอุ้ต์ส่าห้กรรมู บรรจุึภัณีฑ์์ ซ่�งลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในนิคมูเป็ินบริษััที่ย่อ้ยห้รือ้บริษััที่ในกลุ่มูข้อ้งบริษััที่ข้้ามูชาติ์ทีี่�ต้์อ้งการ
ไฟ์ฟ์้าทีี่�มีูคว็ามูเส่ถีืยร โดยที่าง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นดห้ลักเกณีฑ์์ในการเลือ้กลูกค้าเพัื�อ้ช่ว็ยให้้การผลิต์ไฟ์ฟ์้าทัี่�งระบบ 
เป็ินไปิอ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพัสู่งสุ่ดและส่ร้างปิระโยชน์ในระยะยาว็มุู่งมัู�นทีี่�จึะดำารงไว้็ซ่�งคว็ามูเป็ินเลิศในการปิฏิบัติ์งานและ 
ให้้บริการทีี่�มีูคุณีภาพัด้ว็ยคว็ามูส่มูำาเส่มูอ้และน่าเชื�อ้ถืือ้ ซ่�งถืูกนำามูาใช้เป็ินตั์ว็กำาห้นดกลยุที่ธุใ์นการที่ำาต์ลาดกับลูกค้า

การกำาหนิดำราคา
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาห้นดราคาค่าไฟ์ฟ์้าและไอ้นำาด้ว็ยวิ็ธุีกำาห้นดราคาจึากต้์นทุี่นทีี่�ลูกค้าห้ลีกเลี�ยงได้ (Avoided-Cost)  
(ซ่�งห้มูายถ่ืงค่าใช้จ่ึายทีี่�ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูจึะต้์อ้งแบกรับห้ากต้์อ้งที่ำาการจัึดห้าพัลังงานด้ว็ยต์นเอ้งห้รือ้รับมูาจึากแห้ล่งอื้�น 
เชน่ ซื�อ้ไฟ์ฟ์้าจึาก กฟ์ภ. ห้รือ้ ต้์นทีุ่นในการติ์ดตั์�งและผลิต์ไอ้นำา) ซ่�งเป็ินวิ็ธุกีารกำาห้นดราคาทีี่�มีูปิระส่ิที่ธุภิาพัและชว่็ยให้้ส่ร้าง
อั้ต์ราผลกำาไรได้มูากทีี่�สุ่ด 

การดำูแลความสัมพันิธุ์กับลูกค้า
เนื�อ้งจึาก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ดำาเนินงานภายใต้์ส่ัญญาระยะยาว็กับลูกค้า ดังนั�น ผู้จัึดการฝ้่ายข้ายและการต์ลาดจึะมูีห้น้าทีี่� 
รับผิดชอ้บในการดูแลคว็ามูสั่มูพัันธุ์กับลูกค้า รว็มูทัี่�งได้มีูการพััฒนาแผนงานส่ำาห้รับลูกค้าแต่์ละราย ซ่�งช่ว็ยให้้ บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ เข้้าใจึคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้าได้ดียิ�งข้่�น และส่ามูารถืต์อ้บส่นอ้งได้ต์รงต์ามูคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้า รว็มูถ่ืง 
ข้้อ้ร้อ้งเรียนด้านเที่คนิคและธุุรกิจึต่์าง ๆ ด้ว็ย
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การแขั�งขัันิ

1. การแขั�งขัันิในิธุุรกิจไฟฟา้

ภาว็ะอุ้ต์ส่าห้กรรมูไฟ์ฟ้์าในปิระเที่ศไที่ยมีูการแข่้งขั้น 
ค่อ้นข้า้งส่งู บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้ข้ยายการลงที่นุไปิยังปิระเที่ศ
ต่์าง ๆ อ้าทิี่ เวี็ยดนามู ส่ปิปิ.ลาว็ กัมูพัูชา มูาเลเซีย เกาห้ลีใต้์ 
โดยจัึบมืูอ้ร่ว็มูกับพัันธุมิูต์รทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ 
เพัื�อ้ปิรับตั์ว็ให้้เป็ินไปิต์ามูภาว็ะต์ลาดทีี่�ค่อ้นข้้างจึำากัดใน
ปิระเที่ศไที่ย ทัี่�งนี�การข้ายไฟ์ฟ์า้ให้้แก่ กฟ์ผ. กฟ์ภ. กฟ์น. EDL 
EVN และ EDC บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ต้์อ้งเผชิญกับการแข้ง่ข้ัน
เนื�อ้งจึากส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าเป็ินสั่ญญาระยะยาว็ 20-25 
ปีิ อ้ยา่งไรก็ต์ามู บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะต้์อ้งแข้ง่ข้ันในการส่ร้าง
โครงการผลิต์ไฟ์ฟ์้าให้มู่ ๆ ทีี่�จึะเกิดข้่�นในอ้นาคต์ กับบริษััที่ 
ผู้ปิระกอ้บกิจึการพัลังงานทัี่�งในปิระเที่ศและบริษััที่ชั�นนำา 
ในภูมิูภาค อ้ย่างไรก็ดี ด้ว็ยปิระส่บการณ์ีในการพััฒนา
โครงการโรงไฟ์ฟ์้าข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ คว็ามูพัร้อ้มูข้อ้ง
บุคลากรและผู้บริห้าร และคว็ามูสั่มูพัันธุ์อั้นดีกับพัันธุมิูต์ร
ที่างธุุรกิจึและชุมูชน บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์มีูศักยภาพัทีี่�จึะปิระส่บ
คว็ามูส่ำาเร็จึในการแข้ง่ข้ันได้

ส่ำาห้รับการข้ายไฟ์ฟ้์าให้้แก่ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญในการรักษัาลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
ทีี่�มีูอ้ยู่ในปัิจึจุึบันและการห้าลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูรายให้มู่ 

ในเข้ต์นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูทีี่�โครงการโรงไฟ์ฟ้์าตั์�งอ้ยู ่อ้ยา่งไรก็ดี 
ในปิระเที่ศไที่ย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต้์อ้งเผชิญกับการแข้่งข้ัน 
ทีี่�ส่ำาคัญกับ กฟ์ภ. 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถืห้ลีกเลี�ยงการแข้่งข้ันโดยต์รงกับ
คู่แข้่งในการรักษัาลูกค้าทีี่�มีูอ้ยู่ในปัิจึจุึบันได้ ด้ว็ยเห้ต์ุผล 
ดังต่์อ้ไปินี� 

1.  ระบบจัึดจึำาห้นา่ยไฟ์ฟ้์าทีี่�มีูเส่ถีืยรภาพัและการต์อ้บส่นอ้ง 
 คว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้าได้อ้ยา่งเพัียงพัอ้
2.  การที่ำาส่ญัญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์าระยะยาว็กับลกูค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
3. การติ์ดตั์�งส่ายส่่งกระแส่ไฟ์ฟ์้าโดยต์รงไปิยังโรงงานข้อ้ง 
 ลูกค้าแต่์ละราย ซ่�งการดำาเนินการเชื� อ้มูต่์อ้ให้มู่จึะมีู 
 ค่าใช้จ่ึายค่อ้นข้้างสู่ง

2. การแขั�งขัันิในิธุุรกิจไอนิำ�า

การจัึดส่่งไอ้นำามีูข้้อ้จึำากัดด้านระยะที่าง เนื� อ้งจึากการ 
สู่ญเส่ียคว็ามูร้อ้นข้อ้งไอ้นำาในข้ณีะจัึดส่่ง รว็มูถ่ืงระบบ 
ท่ี่อ้เชื�อ้มูโยงเพัื�อ้ลำาเลียงไอ้นำาโดยต์รงไปิยังโรงงานข้อ้งลูกค้า
แต่์ละรายจึะมีูค่าใช้จ่ึายค่อ้นข้้างสู่ง ที่ำาให้้คู่แข้่งรายให้มู่ 
ทีี่�จึะเข้้ามูาแข้ง่ข้ันได้ยาก

ภาวะติลาดำในิประเทศูไทย

ในปิี 2563 ได้มีูการปิรับปิรุงแผนพััฒนากำาลังผลิต์ไฟ์ฟ์้า
ข้อ้งปิระเที่ศ พั.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปิรับปิรุงครั�งทีี่� 1 (PDP 
2018 rev1) โดยย่ดห้ลักการส่ำาคัญข้อ้งแผน PDP 2018  
ซ่�งปิระกอ้บไปิด้ว็ย 3 ปิระเด็น คือ้ ด้านคว็ามูมัู�นคง (Security) 
ด้านเศรษัฐกิจึ (Economy) และด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู (Ecology) 
โดยคงเปิ้าห้มูายกำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ์้าให้มู่ต์ลอ้ดช่ว็งแผน 
ถ่ืงปีิ 2580 ทีี่� 56,431 เมูกะวั็ต์ต์์ และปิรับเป้ิาห้มูายรับซื�อ้
ไฟ์ฟ์้าจึากพัลังงานห้มุูนเวี็ยนบางปิระเภที่ โดยเพัิ�มูโรงไฟ์ฟ์้า
ชุมูชนเพัื�อ้ส่นับส่นุนเศรษัฐกิจึฐานราก

PDP 2018 rev1 จัึดที่ำาปิระมูาณีการจึากแนว็โนมู้การข้ยายตั์ว็ 
ที่างเศรษัฐกิจึระยะยาว็ (GDP) เพัิ�มูข้่�นเฉลี�ยร้อ้ยละ 3.8 
ต่์อ้ปีิ ในปีิ 2580 มีูแนว็โน้มูคว็ามูต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ้์าเพัิ�มูเป็ิน 
367,458 กิกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง และคว็ามูต้์อ้งการไฟ์ฟ์้าสู่งสุ่ด 
เพัิ�มูเป็ิน 53,997 เมูกะวั็ต์ต์์ ซ่�งสู่งกว่็า ปีิ 2564 ทีี่�ระดับ 
194,869 กิกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง และ 30,135 เมูกะวั็ต์ต์์ ต์ามูลำาดับ 
(กฟ์ผ.) ข้ณีะทีี่�กำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ้์าต์ามูสั่ญญา ณี สิ่�นปีิ 2564 
เท่ี่ากับ 50,883 เมูกะวั็ต์ต์์ และคาดว่็าปีิ 2580 จึะมีูกำาลัง 
การผลิต์ไฟ์ฟ์้าในระบบ 3 การไฟ์ฟ์้ารว็มู 77,211 เมูกะวั็ต์ต์์
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กำาลังผลิติติามสัญญา
ข้้อมูล ณ วัันที่ี� 31 ธันวัาคัม 2564

18%

* ไม่ริวัมข้้อมูลข้องผูู้้ผู้ลิตไฟฟา้ใชี้เอง (IPS)

 กฟฝ่.  IPP SPP
 นำาเข้้าและแลกเปีลี�ยน  VSPP

50,883
เมกะวััตต์*

31%

8%32%
11%

และในช่ว็งปิลายปีิ 2564 ที่างส่ำานักงานนโยบายและ 
แผนพัลังงาน ได้อ้ยูร่ะห้ว่็างการปิรบัแผน PDP 2018 rev1 ให้มู่ 
โดยกรอ้บแผนดังกล่าว็จึะเป็ินการบูรณีาการว่็าด้ว็ยทิี่ศที่าง
การพััฒนาพัลังงานข้อ้งปิระเที่ศในอี้ก 5 ปีิ 10 ปีิ และ 20 ปีิ 
ข้้างห้น้า ผา่นการเปิลี�ยนผ่านจึากพัลังงานฟ์อ้ส่ซิลไปิสู่พ่ัลังงาน 
ส่ะอ้าด โดยปิรับเพัิ�มูส่ัดส่่ว็นพัลังงานส่ะอ้าดให้้เร็ว็ข้่�น
ในปิี 2564 - 2573 มีูการปิรับการรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้าจึากพัลังนำา 
ในต่์างปิระเที่ศเพัิ�มูจึากแผน PDP 2018 rev1 จึำานว็น 1,366 
เมูกะวั็ต์ต์์ ปิรับโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมูเพิั�มู 1,230 เมูกะวั็ต์ต์์ 
ปิรบัโรงไฟ์ฟ์า้ข้ยะเพัิ�มู 200 เมูกะวั็ต์ต์์ ปิรับโรงไฟ์ฟ์า้พัลังนำา 
ข้นาดเล็กเพัิ�มู 26 เมูกะวั็ต์ต์์ ในที่างกลับกันมีูการปิรับ 
โรงไฟ์ฟ้์าก๊าซธุรรมูชาติ์ลง 700 เมูกะวั็ต์ต์์ โรงไฟ์ฟ้์าพัลังงาน
แส่งอ้าทิี่ต์ย์ลง 739 เมูกะวั็ต์ต์์ โรงไฟ์ฟ้์าชีว็มูว็ลลง 635  
เมูกะวั็ต์ต์์ และโรงไฟ์ฟ์้าก๊าซชีว็ภาพัลง 448 เมูกะวั็ต์ต์์  
ซ่�งโดยรว็มูแล้ว็จึะที่ำาให้้กำาลังการผลิต์ไฟ์ฟ์้าจึากพัลังงาน
ส่ะอ้าดจึะเพัิ�มูข้่�น 1,000 เมูกะวั็ต์ต์์

26,920 

27,347 

25,597 
26,162 

27,433 
25,924 

ความติ้องการไฟฟา้สูงสุดำ
ข้้อมูล ณ วัันที่ี� 31 ธันวัาคัม 2564
(เมกะวััตต์)

27,423

26,319 

28,637 

30,135 

28,328 
27,240 26,855 27,235 

27,159 

25,686 

27,112 

29,537 

27,747 

29,702 29,692 
28,691 

27,642 

26,841 

ม.คั. ก.พั. มี.คั. เม.ย. พั.คั. มิ.ย. ก.คั. ส.คั. ก.ย. ต.คั. พั.ย. ธ.คั.

ปีี 2564
ปีี 2563

ทีี่�มูา : ส่นพั
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ภาพรวมกำาลังการผลิติไฟฟา้
ปี 2561 - 2580 PDP2018 rev1

กำาลังการิผู้ลิต สิ�นปีี 2560  46,090   เมกะวััตต์

กำาลังการิผู้ลิตไฟฟา้ใหม่ ริะหวั่างปีี 2561 - 2580 56,431   เมกะวััตต์

กำาลังการิผู้ลิตที่ี�ปีลด้ออก ริะหวั่างปีี 2561 - 2580 -25,310   เมกะวััตต์

กำาลังการิผู้ลิตไฟฟา้ สิ�นปีี 2580 77,2 1 1   เมกะวััตต์

แยกติามประเภทโรงไฟฟา้
(เมกะวััตต์)

PDP 2018 rev1
PDP 2018

โริงไฟฟา้
พัลังงานหมุนเวัียน

โริงไฟฟา้
ชีุมชีน

โริงไฟฟา้พัลังนำ�า
แบีบีสูบีกลับีข้อง กฟผู้.

โริงไฟฟา้
โคัเจนเนอเริชีั�น

โริงไฟฟา้พัลังคัวัามริ้อนริ่วัม
(กฟผู้. / IPP)

โริงไฟฟา้ถื่านหิน / ลิกไนต์ 
(กฟผู้. / IPP)

ซ่�อ
ต่างปีริะเที่ศ

โริงไฟฟา้หลักแข้่งข้ัน
(กฟผู้. / IPP)

แผู้นอนุริักษ์ั
หลังงาน

18,833
   20,766

     1,933
0

500
500

2,112
2,112

4,000
4,000

     15,096
 13,156

1,200
 1,740

5,857
5,857

6,900
   8,300

ห้ลังจึากส่ถืานการณีก์ารแพัรร่ะบาดข้อ้ง COVID-19 ทีี่�เกิดข้่�น 
ในปีิ 2563 โรงงานอุ้ต์ส่าห้กรรมูห้ลาย ๆ แห้่งต้์อ้งลดจึำานว็น 
การผลิต์ห้รือ้ห้ยุดดำาเนินงานชั�ว็คราว็ จึากการห้ยุดชะงัก 
ข้อ้งการดำาเนินการข้อ้งภาคการผลิต์ทัี่�ว็โลก อ้ย่างไรก็ดี 
ในปีิ 2564 ทีุ่กภาคส่่ว็นอุ้ต์ส่าห้กรรมูได้เต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มู 
และตั์�งมูาต์รการต่์าง ๆ  ในการรับมืูอ้กับส่ถืานะการณ์ีดังกล่าว็ 
เพัื�อ้การดำาเนินธุุรกิจึได้อ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง ส่่งผลให้้การใช้ไฟ์ฟ์้า
ในภาคลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูเพัิ�มูข่้�นจึากปิีก่อ้นร้อ้ยละ 5.2  
จึากฐานการข้ยายตั์ว็ทีี่�ต์ำาผิดปิกติ์ในช่ว็งเดียว็กันข้อ้งปีิก่อ้น 
ทีี่� ได้รับผลกระที่บจึากการระบาดระลอ้กแรกในเดือ้น 
เมูษัายน 2563 ปิระกอ้บกับการข้ยายตั์ว็ข้อ้งการส่่งอ้อ้ก 
ส่ินค้า ต์ามูการฟ์้� นตั์ว็ข้อ้งเศรษัฐกิจึโลกและอุ้ปิส่งค์จึาก 
ปิระเที่ศคู่ ค้า (ส่นพั.) ส่อ้ดคล้อ้งกับอั้ต์ราการข้ยายตั์ว็ 
ที่างเศรษัฐกิจึ (GDP) ปีิ 2564 ทีี่�รอ้้ยละ 1.6 และการใชไ้ฟ์ฟ์า้
โดยรว็มูทัี่�งปิระเที่ศเพัิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 1.8 จึากปีิ 2563

ทีี่�มูา : ส่นพั
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2560 2561 2562 2563 2564

การใชุ้พลังงานิไฟฟา้เทียบกับอัติราการเติิบโติ
ผลิติภัณฑ์มวลรวมในิประเทศู (ปี 2560 - 2564)
(ริ้อยละ)

การใชุ้พลังงานิไฟฟา้ขัองประเทศูไทย
(ปี 2560 - 2564)
(กิกะวััตต์-ชีั�วัโมง)

ที่ี�มา : สนพั. และ สศชี.

ที่ี�มา : สนพั.

การิใชี้พัลังงานไฟฟา้
GDP

คัริัวัเริ่อน
องคั์กริไม่แสวังหากำาไริ เกษัตริกริริม

ธุริกิจ อุตสาหกริริม

1.20 1.50

2.70
1.80

-3.10

3.90 4.10

2.40
1.60

-6.10

2560 2561 2562 2563 2564

การิตลาด้และภาวัะการิแข้่งข้ัน

ปิระมูาณีการณ์ีคว็ามูต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ้์าในระบบ กฟ์ผ. ปีิ 2565 
คาดการณ์ีว่็าพัลังงานไฟ์ฟ้์าทีี่�ผลิต์และซื�อ้ในระบบ กฟ์ผ.  
จึะอ้ยู่ทีี่� 200,925 กิกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง เพัิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 3.0 

ส่อ้ดคล้อ้งกับผลิต์ภัณีฑ์์รว็มูในปิระเที่ศ (GDP) ทีี่�ที่าง
ส่ำานักงานเศรษัฐกิจึการคลังคาดว่็าปีิห้น้าจึะข้ยายตั์ว็ 
ร้อ้ยละ 4.0 (กฟ์ผ.) 

4,247 4,210 4,438 3,872 3,829
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204
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204

82,158 

43,950 

52,860 
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201

86,427 

41,529 

  
54,290 

อ่�น ๆ



063บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
การิตลาด้และภาวัะการิแข้่งข้ัน

ภาวะติลาดำในิประเทศูเวียดำนิาม

เวี็ยดนามูมูีการเติ์บโต์ที่างเศรษัฐกิจึในช่ว็งคร่�งแรกข้อ้ง
ปีิ 2564 อ้ย่างไรก็ดี ในช่ว็งปิลายเดือ้นเมูษัายนได้มีูการ 
กลับมูาระบาดข้อ้ง COVID-19 อี้กครั�ง ส่ง่ผลให้้ผลผลิต์ที่าง
อุ้ต์ส่าห้กรรมูลดลง แมู้ว่็าเวี็ยดนามูจึะได้รับผลกระที่บจึาก
ส่ถืานการณ์ีการแพัร่ระบาดข้อ้ง COVID-19 แต่์เวี็ยดนามูยังมีู 
การเติ์บโต์ข้อ้งเศรษัฐกิจึ และมีูผลิต์ภัณีฑ์์มูว็ลรว็มูภายใน
ปิระเที่ศ (GDP) ในปีิ 2564 เติ์บโต์ร้อ้ยละ 2.6 (เทีี่ยบจึาก 
ปีิก่อ้นห้น้าทีี่�ร้อ้ยละ 2.9) โดยคว็ามูต้์อ้งการใช้พัลังงาน
ไฟ์ฟ้์าในเวี็ยดนามูจึะเพัิ�มูข้่�นอ้ย่างต่์อ้เนื� อ้งห้ลังจึากทีี่�
ส่ถืานการณี์กลับเข้้าสู่่ภาว็ะปิกติ์ โดยคว็ามูต้์อ้งการไฟ์ฟ้์า 
ในชว่็งเดือ้นมูกราคมู-พัฤศจิึกายน 2564 เพัิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 3.6 
จึากชว่็งเดียว็กันข้อ้งปีิก่อ้น EVN ระบุว่็าคว็ามูต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ้์า 
สู่งสุ่ด ในเดือ้นธุันว็าคมู 2564 จึะอ้ยู่ทีี่� 37,071 เมูกะวั็ต์ต์์    
เพัิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 5.6 จึากปิี 2563 ซ่�งอ้ยู่ทีี่�ระดับ 35,100  

เมูกะวั็ต์ต์์ ในอ้ดีต์ เวี็ยดนามูมีูคว็ามูต้์อ้งการไฟ์ฟ์้าเพัิ�มูข้่�น 
อ้ย่างต่์อ้เนื�อ้งร้อ้ยละ 10 ต่์อ้ปีิ รัฐบาลเวี็ยดนามูจ่ึงว็างแผน
รอ้งรับการเติ์บโต์ โดยล่าสุ่ดในปิี 2564 ได้ปิรับเปิลี�ยนร่าง
แผนพััฒนากำาลังผลิต์ไฟ์ฟ์้าแห้่งชาติ์ฉบับทีี่� 8 (Draft PDP 8)  
โดยให้้คว็ามูส่ำาคัญในเรื�อ้งการพััฒนาพัลังงานห้มุูนเวี็ยน 
พัลังงานส่ะอ้าด และมีูคว็ามูพัยายามูทีี่�จึะลดมูลพิัษั
จึากการจึำากัดจึำานว็นโรงไฟ์ฟ้์าถ่ืานหิ้นจึากแผนเดิมู 
(PDP 7 Revised) มีูเป้ิาห้มูายข้ยายกำาลังการผลิต์จึาก 
เดือ้นพัฤศจิึกายน ปีิ 2564 ทีี่� 75,746 เมูกะวั็ต์ต์์ เป็ิน 333,587 
เมูกะวั็ต์ต์์ ในปีิ 2588 โดยมุู่งเน้นไปิทีี่�การผลิต์ไฟ์ฟ์้าจึาก
พัลังงานลมู พัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ และ LNG to Power 
นอ้กจึากนี�ยังมีูการเพัิ�มูในส่่ว็นข้อ้งระบบกักเก็บพัลังงาน  
ซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับเป้ิาห้มูายการปิลดปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึก
สุ่ที่ธุเิป็ินศูนย์ ภายในปีิ 2593

ภาวะติลาดำในิ สปป.ลาว

จึากส่ถืานการณ์ีการแพัร่ระบาดข้อ้ง COVID-19 ใน ส่ปิปิ. ลาว็ 
ตั์�งแต่์ปิลายเดือ้นเมูษัายนได้มีูตั์ว็เลข้ผู้ป่ิว็ยสู่งทีี่�สุ่ด ที่ำาให้้ 
ภาครัฐต้์อ้งกลับมูาใช้มูาต์รการล็อ้กดาว็น์ทีี่�เข้้มูงว็ด ซ่�งเป็ิน
แรงกดดันต่์อ้การฟ์้� นตั์ว็ข้อ้งเศรษัฐกิจึ อ้ย่างไรก็ดี คาดว่็า 
ส่ปิปิ.ลาว็จึะมีูอั้ต์ราการข้ยายตั์ว็ที่างเศรษัฐกิจึ (GDP) ในปีิ 
2564 ทีี่�ร้อ้ยละ 2.2 (ธุนาคารโลก) (เทีี่ยบจึากปีิก่อ้นห้น้า 
ทีี่�ติ์ดลบร้อ้ยละ 0.5) จึากการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้าและการลงทีุ่น
ก่อ้ส่ร้างโครงส่ร้างพัื�นฐานเปิ็นห้ลัก โดย ส่ปิปิ.ลาว็ เปิ็น
ปิระเที่ศทีี่�มีูศักยภาพัสู่งมูากในการผลิต์ไฟ์ฟ์้าจึากพัลังนำา มีู
คว็ามูส่ามูารถืบริห้ารจัึดการแห้ล่งนำาซ่�งเป็ินที่รัพัยากรห้ลัก
ข้อ้งปิระเที่ศอ้ยา่งมีูปิระส่ิที่ธุภิาพั 

ปัิจึจุึบัน ส่ปิปิ. ลาว็ มีูโรงไฟ์ฟ์้ากว่็า 82 โครงการ ทัี่�งโรงไฟ์ฟ์้า
พัลังนำา ถ่ืานหิ้น ชวี็มูว็ล และพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ยคิ์ดเป็ินกำาลัง
การผลิต์ติ์ดตั์�งกว่็า 10,000 เมูกะวั็ต์ต์์ มีูแผนพััฒนาพัลังงาน
ไฟ์ฟ์้าอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง ตั์�งเป้ิาพััฒนาโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำาอี้กกว่็า 
11,000 เมูกะวั็ต์ต์์ ภายในปีิ 2573 รว็มูเป็ินกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 
ทัี่�งห้มูดปิระมูาณี 21,000 เมูกะวั็ต์ต์์ เพัื�อ้รอ้งรับการใช้ไฟ์ฟ์้า 
ภายในปิระเที่ศและการส่ง่อ้อ้กให้้ปิระเที่ศต่์าง ๆ ในภูมิูภาค 
ต์ามูกรอ้บคว็ามูรว่็มูมืูอ้ (MOU) การซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า ทีี่�ที่ำาไว้็กับ 
ปิระเที่ศไที่ย กัมูพัูชา เวี็ยดนามู เมีูยนมูาร์ และมูาเลเซีย  
โดยในช่ว็ง 9 เดือ้นทีี่�ผา่นมูา รายได้จึากการส่ง่อ้อ้กไฟ์ฟ้์าจึาก 
ส่ปิปิ. ลาว็ เพัิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 12 จึากชว่็งเดียว็กันข้อ้งปีิก่อ้น 
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ภาวะติลาดำในิประเทศูกัมพูชุา
ห้ลังเผชิญการระบาดระลอ้กให้มู่ทีี่�รุนแรง ที่ำาให้้รฐับาลต้์อ้งใช้ 
มูาต์รการล็อ้กดาว็น์ทีี่�เข้้มูงว็ดตั์�งแต่์เดือ้นเมูษัายน และ 
ส่่งผลกระที่บต่์อ้กิจึกรรมูที่างเศรษัฐกิจึข้อ้งปิระเที่ศกัมูพัูชา 
โดยอั้ต์ราการข้ยายตั์ว็ที่างเศรษัฐกิจึ (GDP) ในปีิ 2564  
คาดว่็าจึะข้ยายตั์ว็ร้อ้ยละ 2.2 (ธุนาคารโลก) (เทีี่ยบจึาก
ปีิก่อ้นห้น้าทีี่�ติ์ดลบร้อ้ยละ 1.9) การส่่งอ้อ้กส่ินค้าฟ้์� นตั์ว็ 
โดยได้แรงห้นุนจึากอุ้ปิส่งค์นอ้กปิระเที่ศ ส่่ว็นภาคอื้�น ๆ  
ทีี่�ส่ำาคัญต่์อ้การเติ์บโต์ เช่น การท่ี่อ้งเทีี่�ยว็ ยงัได้รบัผลกระที่บ
ห้นักจึากการระบาด 

ในการดำาเนินการเพัื�อ้ให้้เป็ินไปิในทิี่ศที่างเดียว็กับจึำานว็น
ปิระชากรทีี่�เพัิ�มูสู่งข้่�น การข้ยายตั์ว็ที่างเศรษัฐกิจึ และการ 
เกิดให้มู่ข้อ้งส่ังคมูเมืูอ้งในปิระเที่ศ รัฐบาลกัมูพัูชาได้มุู่งเน้น 
ทีี่�จึะ 1. ผลิต์และจัึดห้าไฟ์ฟ์้าให้้เพัียงพัอ้เพัื�อ้รอ้งรับคว็ามู
ต้์อ้งการใช้ในปิระเที่ศ 2. เพิั�มูปิระส่ิที่ธุภิาพัและเส่ถีืยรภาพั
ข้อ้งระบบไฟ์ฟ์้า และ 3. ลดค่าไฟ์ฟ์้าต่์อ้ห้น่ว็ยลดลง ล่าสุ่ด
ปิระกาศจึะให้้การส่นับส่นุนการผลิต์ไฟ์ฟ์้าจึากพัลังงาน

ห้มุูนเวี็ยนมูากข้่�น รว็มูถ่ืงระบบกักเก็บพัลังงาน และ 
ปิรับเปิลี�ยนนโยบายด้านพัลังงานให้้มีูปิระส่ิที่ธุิภาพั  
ต์ามูเป้ิาห้มูายการลดการปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึก

ในปีิ 2564 ปิระเที่ศกัมูพัูชามูีคว็ามูต้์อ้งการใช้พัลังงาน
ไฟ์ฟ์้าเพัิ�มูข้่�นเปิ็น 4,014 เมูกะวั็ต์ต์์ เพัิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 1.0  
จึากปีิก่อ้นห้น้าทีี่� 3,972 เมูกะวั็ต์ต์์ โดยเปิ็นการผลิต์เอ้ง 
จึากโรงไฟ์ฟ้์าพัลังนำา โรงไฟ์ฟ้์าถ่ืานหิ้น โรงไฟ์ฟ้์าดีเซล 
โรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ และโรงไฟ์ฟ์้าชีว็มูว็ล และ
จึากการนำาเข้า้จึากต่์างปิระเที่ศ แมู้ในข้ณีะนี�ปิระเที่ศกัมูพัชูา 
จึะส่ามูารถืผลิต์ไฟ์ฟ้์าได้ต์ำาและต้์อ้งพ่ั�งพัาการนำาเข้้า 
จึากต่์างปิระเที่ศ แต่์ปิระเที่ศกัมูพัูชาเป็ินปิระเที่ศทีี่� มีู
ที่รัพัยากรด้านพัลังงานส่ำารอ้งในปิริมูาณีสู่ง โดยกัมูพัูชา 
มีูศักยภาพัการผลิต์พัลังงานไฟ์ฟ้์าจึากแส่งอ้าทิี่ต์ย์และ
พัลังงานลมูอี้กจึำานว็นมูากและอ้าจึผันตั์ว็เป็ินผู้ส่่งอ้อ้ก
พัลังงานไฟ์ฟ์้าข้อ้งภูมิูภาคได้ในอ้นาคต์ 

การจัดำหาวัติถืุดำิบในิการผลิติไฟฟา้
ก๊าซธุรรมชุาติิ

วั็ต์ถืุดิบห้ลักส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มู
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ คือ้ ก๊าซธุรรมูชาติ์ ซ่�งเป็ินเชื�อ้เพัลิง
ในการผลิต์ไฟ์ฟ์้าและไอ้นำา ปัิจึจุึบันได้เข้้าที่ำาส่ัญญาจัึดห้า
ก๊าซจึำานว็น 20 ฉบับ กับ ปิต์ที่. ส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ์้า
พัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มูทีี่�กำาลังดำาเนินการและอ้ยู่ในระห้ว่็าง 
การก่อ้ส่ร้าง 

ส่ัญญาจัึดห้าก๊าซแต่์ละฉบับทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ที่ำากับ ปิต์ที่. 
เป็ินไปิต์ามูแบบส่ัญญาจัึดห้าก๊าซมูาต์รฐานข้อ้ง ปิต์ที่.  
ทีี่�ที่ำากับ SPP ยกเว้็นส่ัญญาจัึดห้าก๊าซส่ำาห้รับ BPLC2 ซ่�งใช้ 
ส่ัญญาแบบมูาต์รฐานทีี่�ที่ำากับผู้ผลิต์ในภาคอุ้ต์ส่าห้กรรมู  
ข้้อ้กำาห้นดต่์าง ๆ ในส่ัญญา 2 ปิระเภที่นี� รว็มูทัี่�งข้้อ้กำาห้นด
ในด้านราคา มีูคว็ามูแต์กต่์างกัน โดยทัี่�ว็ไปิราคาก๊าซส่ำาห้รับ 

SPP จึะต์ำากว่็าราคาก๊าซส่ำาห้รับผู้ผลิต์ในภาคอุ้ต์ส่าห้กรรมู  
จึนถ่ืงปัิจึจุึบัน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังไมู่เคยปิระส่บปัิญห้า 
ในการจัึดส่ง่ก๊าซธุรรมูชาติ์จึาก ปิต์ที่. อ้ยา่งมีูนัยส่ำาคัญ

ก๊าซธุรรมชุาติิเหลว (LNG)

บริษััที่ บี.กริมู แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด ได้รับใบอ้นุญาต์ในการ 
นำาเข้้า LNG 1,200,000 ตั์นต่์อ้ปีิ เพัื�อ้จัึดจึำาห้น่ายให้้กับ
โครงการโรงไฟ์ฟ้์าทีี่�เปิิดดำาเนินการข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ทัี่�งห้มูด โดยปัิจึจุึบันอ้ยู่ระห้ว่็างการที่ำาสั่ญญาจัึดห้าก๊าซ  
ซ่�งคาดว่็าจึะเริ�มูนำาเข้้า 500,000 ตั์น ในปีิ 2566 เป็ินต้์นไปิ 
เพัื�อ้ใช้เป็ินเชื�อ้เพัลิงในการผลิต์ไฟ์ฟ้์าร่ว็มูกับก๊าซธุรรมูชาติ์
ส่ำาห้รับโครงการ SPP Replacement ทัี่�ง 5 โครงการ ซ่�งจึะ
เพิั�มูโอ้กาส่ในการบริห้ารจัึดการต้์นทีุ่นค่าก๊าซรว็มูถ่ืงเพัิ�มู
คว็ามูส่ามูารถืในการข้ยายธุุรกิจึในอ้นาคต์ 
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การิตลาด้และภาวัะการิแข้่งข้ัน

นิำ�าดำิบและสาธุารณูปโภคอ่่นิ ๆ

ในการผลิต์ไฟ์ฟ้์า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำาเป็ินต้์อ้งใช้นำาในปิริมูาณีมูากเพัื�อ้ลดอุ้ณีห้ภูมิู 
ข้อ้งเครื�อ้งจัึกรทีี่�ใช้ในการผลิต์โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคู่ส่ัญญาในการจัึดห้านำา 
แต์กต่์างกันต์ามูแต่์ละพัื�นทีี่� ซ่�งเปิน็ผู้จัึดห้านำาดิบ นำาเพัื�อ้การบรโิภค และระบบการบำาบดั 
นำาเส่ียพัื�นฐานทีี่�โครงการโรงไฟ์ฟ์้า

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมู คู่ส่ัญญาในการจัึดห้านำาดิบ

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะซิตี์� ชลบุรี บริษััที่ อ้มูต์ะ ว็อ้เต์อ้ร์ จึำากัด

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูอ้มูต์ะซิตี์� ระยอ้ง บริษััที่ อ้มูต์ะ ว็อ้เต์อ้ร์ จึำากัด

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูแห้ลมูฉบัง การนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูแห้่งปิระเที่ศไที่ย 

(กนอ้.)

ส่ว็นอุ้ต์ส่าห้กรรมูบางกะดี บริษััที่ ส่ว็นอุ้ต์ส่าห้กรรมูบางกะดี จึำากัด

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูดับบลิว็เอ้ชเอ้ 

ชลบุรี 1

ดับบลิว็เอ้ชเอ้ ยูทิี่ลิตี์�ส่์ แอ้นด์ พัาว็เว็อ้ร์

จึำากัด (มูห้าชน)

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูดับบลิว็ 

เอ้ชเอ้ มูาบต์าพัุด

ดับบลิว็เอ้ชเอ้ ยูทิี่ลิตี์�ส่์ แอ้นด์ พัาว็เว็อ้ร์ 

จึำากัด (มูห้าชน)

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเวิ็ลด์ ฟ์ู�ด วั็ลเลย์ 

ไที่ยแลนด์

บริษััที่ ปิาร์ค อิ้นดัส่ต์รี จึำากัด

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูลาดกระบัง การนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูแห้่งปิระเที่ศไที่ย 

(กนอ้.)

นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูบางปูิ การนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูแห้่งปิระเที่ศไที่ย 

(กนอ้.) 

บริษััที่ โกลบอ้ล เอ็้นไว็รอ้นเมูนที่อ้ล 

เที่คโนโลยี จึำากัด
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บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ ปีริะกอบีธุริกิจโด้ยการิถื่อหุ้นในบีริิษััที่อ่�น มีการิลงทีุ่น
ในบีริิษััที่ย่อย หริ่อบีริิษััที่ริ่วัม ที่ี�มีวััตถืุปีริะสงคั์ในการิด้ำาเนินธุริกิจ 
ด้้านการิผู้ลิตกริะแสไฟฟ้า หริ่อกิจการิทีี่�มีลักษัณะใกล้เคัียง มุ่งเน้น 
การิลงทุี่นที่ี�มีการิเติบีโตในริะยะยาวั สอด้คัล้องกับีเป้ีาหมาย และ 
แผู้นกลยุที่ธ์ที่างธุริกิจ 

สินิทรัพย์ถืาวรที่ใชุ้ในิการประกอบธุุรกิจหลัก
ขัอง บี.กริม เพาเวอร์ และบริษััทย�อย
ที่ประกอบธุุรกิจหลัก
ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 บริษััที่ยอ่้ยทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลักมีูส่ินที่รัพัย์ถืาว็รห้ลักทีี่�ใช้
ในการปิระกอ้บธุุรกิจึดังนี�

สินิทรัพย์ถืาวรที่ใชุ้ในิการประกอบธุุรกิจหลัก

ส่่ว็นให้ญ่ปิระกอ้บด้ว็ยทีี่�ดิน ส่่ว็นปิรับปิรุงทีี่�ดิน โรงไฟ์ฟ้์า ระบบส่่งพัลังไฟ์ฟ์้า 
และอุ้ปิกรณี์ส่ำานักงาน เครื�อ้งต์กแต่์งและคอ้มูพัิว็เต์อ้ร์ อ้าคารและสิ่�งปิลูกส่ร้าง 
ยานพัาห้นะ งานระห้ว่็างก่อ้ส่ร้าง วั็ส่ดุส่ำารอ้งคลัง ทัี่�งนี�มููลค่าสุ่ที่ธุิต์ามูบัญชีข้อ้ง
ส่ินที่รัพัย์ถืาว็รห้ลัก ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 ต์ามูงบการเงินดังต่์อ้ไปินี� 

ลำาด้ับี สินที่ริัพัย์ มูลคั่าตามบีัญชีี (บีาที่)
    31 ธันวัาคัม 2563     31 ธันวัาคัม 2564

1. ที่ี�ด้ิน 3,351,191,639 3,437,994,001

2. ส่วันปีริับีปีริุงที่ี�ด้ิน - สุที่ธิ 436,825,304 424,246,777

3. โริงไฟฟา้ ริะบีบีส่งพัลังไฟฟา้
และอุปีกริณ์

67,803,357,628 63,444,839,659

4. อุปีกริณ์สำานักงาน เคัริ่�องตกแต่ง 
และคัอมพิัวัเตอริ์ - สุที่ธิ

196,374,157 147,037,983

5. อาคัาริและสิ�งปีลูกสริ้าง - สุที่ธิ 1,483,858,928 1,466,565,776

6. ยานพัาหนะ - สุที่ธิ 29,799,186 26,299,953

7. งานริะหวั่างก่อสริ้าง 6,658,527,516 15,541,265,936

8. วััสดุ้สำาริองคัลัง 340,303,809 315,556,564

ริวัม 80,300,238,167 84,803,806,649

มููลค่าต์ามูบัญชีรว็มูทัี่� งห้มูดอ้าจึไมู่ต์รงกับผลรว็มูทัี่� งห้มูดข้อ้งตั์ว็เลข้ทีี่�แส่ดงในต์าราง เนื� อ้งจึากการ 
ปัิดที่ศนิยมูเป็ินห้น่ว็ยบาที่

ทรัพย์สินิที่ใชุ้ในิ
การประกอบธุุรกิจ

ที่ริัพัย์สินที่ี�ใชี้ในการิปีริะกอบีธุริกิจ
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สินิทรัพย์ไม�มีติัวตินิที่สำาคัญในิการประกอบธุุรกิจขัอง 
บี.กริม เพาเวอร์ และบริษััทย�อย

บริษััที่ยอ่้ยทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลักครอ้บครอ้งส่ินที่รัพัย์ไมู่มีูตั์ว็ต์น ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 ดังต่์อ้ไปินี�

ลำาด้ับี ริายการิ มูลคั่าตามบีัญชีี (บีาที่)
                   31 ธันวัาคัม 2563              31 ธันวัาคัม 2564

1. สิที่ธิในการิใชี้สินที่ริัพัย์ 108,095,957 405,380,547

2. ต้นทีุ่นโคัริงการิโริงไฟฟา้ริอตัด้จ่าย1 2,600,878,462 2,568,653,906

3. สิที่ธิในการิใชี้ที่ี�ด้ิน2 993,099,724 943,418,278

4. สิที่ธิในสัญญาซ่�อข้ายไฟฟา้3 5,022,292,590 5,066,496,104

5. สิที่ธิในการิให้บีริิการิจากข้้อตกลงสัมปีที่าน4 2,916,296,016 3,191,743,735

6. สิที่ธิในสัญญาให้บีริิการิและบีำาริุงริักษัา 2,910,672 2, 1 17 ,202

7. โปีริแกริมคัอมพิัวัเตอริ์ 130,970,510 128,340,826

8. สินที่ริัพัย์ไม่มีตัวัตนริะหวั่างติด้ตั�ง 4,629,959 11 1 , 101 ,425

ริวัม 11,779,173,890 12,417,252,023

1  ส่ว่็นให้ญป่ิระกอ้บด้ว็ยการบริการให้้คำาปิร่กษัาภายห้ลังจึากทีี่�ได้รับส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า โดยมีูรายละเอี้ยดดังนี�
   1.  การให้้คำาปิร่กษัาเกี�ยว็กับการเต์รียมูส่ัญญาทีี่�ส่ำาคัญเพัื�อ้ให้้บรรลุเงื�อ้นไข้ในส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า เชน่ ส่ัญญาซื�อ้ข้ายเชื�อ้เพัลิงระยะยาว็
 2. การให้้คำาปิร่กษัาเกี�ยว็กับการดำาเนินการต์ามูเงื�อ้นไข้ข้อ้งใบอ้นุญาต์ต่์าง ๆ เชน่ ใบอ้นุญาต์ปิระกอ้บกิจึการ ใบอ้นุญาต์ผลิต์ไฟ์ฟ์้า ใบอ้นุญาต์ผลิต์พัลังงานคว็บคุมู
      และใบอ้นุญาต์จึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า เป็ินต้์น
2  ค่าใช้จ่ึายเพัื�อ้ให้้ได้มูาซ่�งส่ิที่ธุใินการใช้ทีี่�ดินส่ำาห้รับโรงไฟ์ฟ์้า ส่ถืานียอ่้ย ระบบการจัึดส่ง่พัลังงานไฟ์ฟ์้า และเส่าไฟ์ฟ์้า
3  ส่ว่็นให้ญป่ิระกอ้บด้ว็ยส่ิที่ธุใินส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าทีี่�ได้มูาจึากการรว็มูธุุรกิจึ 
4  ส่ิที่ธุใินการใช้ส่ินที่รัพัย์จึากการก่อ้ส่ร้างโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำาใน ส่ปิปิ.ลาว็

มููลค่าต์ามูบัญชีรว็มูทัี่�งห้มูดอ้าจึไมู่ต์รงกับผลรว็มูทัี่�งห้มูดข้อ้งตั์ว็เลข้ทีี่�แส่ดงในต์าราง เนื�อ้งจึากการปัิดที่ศนิยมูเป็ินห้น่ว็ยบาที่

ที่ริัพัย์สินที่ี�ใชี้ในการิปีริะกอบีธุริกิจ
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บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะลงทีุ่นในบริษััที่ยอ่้ย ห้รือ้บริษััที่รว่็มูทีี่�มีูวั็ต์ถืุปิระส่งค์ในการดำาเนิน
ธุุรกิจึด้านการผลิต์กระแส่ไฟ์ฟ์้า ห้รือ้กิจึการทีี่�มีูลักษัณีะใกล้เคียงกัน ห้รือ้กิจึการทีี่�
ส่นับส่นุนกิจึการข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ มุูง่เน้นการลงที่นุในกิจึการทีี่�มีูศักยภาพัการเติ์บโต์
ในระยะยาว็ ส่อ้ดคล้อ้งกับเป้ิาห้มูาย และแผนกลยุที่ธุท์ี่างธุุรกิจึ รว็มูทัี่�งส่รา้งผลต์อ้บแที่น
ทีี่�ดีจึากการลงทีุ่น ทัี่�งนี�การข้อ้อ้นุมัูติ์การลงทีุ่นในบริษััที่ยอ่้ย บริษััที่รว่็มู บริษััที่รว่็มูค้า 
ห้รอื้บริษััที่อื้�น ๆ  ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้ง จึะต้์อ้งส่อ้ดคล้อ้งเป็ินไปิต์ามูปิระกาศคณีะกรรมูการกำากับ
ต์ลาดทีุ่น เรื�อ้งห้ลักเกณีฑ์์ในการที่ำารายการทีี่�มีูนัยส่ำาคัญทีี่�เข้้าข้่ายเป็ินการได้มูาห้รือ้ 
จึำาห้นา่ยไปิซ่�งที่รพััยส์่นิ และปิระกาศคณีะกรรมูการต์ลาดห้ลักที่รพััยแ์ห้ง่ปิระเที่ศไที่ย 
เรื�อ้ง การเปิิดเผยข้้อ้มููลและการปิฏิบัติ์การข้อ้งบริษััที่จึดที่ะเบียนในการได้มูาห้รือ้
จึำาห้น่ายไปิซ่�งส่ินที่รัพัย์ พั.ศ. 2547 โดยการลงทีุ่นในกิจึการดังกล่าว็ข้้างต้์น บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ มีูนโยบายการลงทีุ่นในส่ัดส่่ว็นทีี่�มูากพัอ้เพัื�อ้ให้้ส่ามูารถืมีูส่่ว็นร่ว็มูในการ
บริห้ารจัึดการและกำาห้นดแนว็ที่างการดำาเนินธุุรกิจึในบริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู บริษััที่
รว่็มูค้า และบริษััที่อื้�น ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้าจึพัิจึารณีาลงทีุ่นในธุุรกิจึอื้�นทีี่�มิูใชธุุ่รกิจึห้ลักข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ในปัิจึจุึบัน ทัี่�งนี� การลงทีุ่นจึะต้์อ้งมีูคว็ามูส่อ้ดคล้อ้งเห้มูาะส่มูกับส่ภาว็ะข้อ้งธุุรกิจึ 
นโยบาย เปิา้ห้มูาย ทิี่ศที่างการเติ์บโต์ข้อ้งธุุรกิจึ และแผนกลยุที่ธุข์้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์

ในการตั์ดส่ินใจึลงทีุ่นใด ๆ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะที่ำาการวิ็เคราะห์้คว็ามูเป็ินไปิได้ข้อ้ง
โครงการและพัจิึารณีาถ่ืงศักยภาพั รว็มูทัี่�งปัิจึจัึยคว็ามูเสี่�ยงจึากการลงที่นุ โดยมูขัี้�นต์อ้น 
การพัิจึารณีาการลงทีุ่นทีี่�เห้มูาะส่มู เพัื�อ้ให้้การพัิจึารณีากลั�นกรอ้งการลงทีุ่นมีูคว็ามู
ส่อ้ดคล้อ้งกับเป้ิาห้มูายและแผนกลยุที่ธุ์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูถ่ืงแผนงานการ 
ส่่งบุคลากรเข้้าไปิมีูส่่ว็นร่ว็มูในการบริห้ารจัึดการและกำากับดูแลส่อ้ดคล้อ้งกับคว็ามู 
คาดห้วั็งในด้านปิระสิ่ที่ธุิภาพัและปิระสิ่ที่ธุิผลในการดำาเนินกิจึการ เพัื� อ้ให้้ได้ 
ผลต์อ้บแที่นการลงทุี่นต์ามูคว็ามูคาดห้วั็ง และมีูแผนการใช้จ่ึายงบปิระมูาณีการลงทุี่น
ส่อ้ดคล้อ้งกับแผนการจัึดส่รรเงินเมืู�อ้ผ่านการกลั�นกรอ้งนี�แล้ว็ จ่ึงจึะเส่นอ้ข้อ้คว็ามู 
เห็้นชอ้บต์ามูลำาดับข้ั�นต์อ้นต่์อ้ไปิ

ที่ริัพัย์สินที่ี�ใชี้ในการิปีริะกอบีธุริกิจ

นิโยบายการลงทนุิในิบรษัิัทย�อยและบรษัิัทร�วม
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โครงสร้างการถื่อหุ้นิ 
ขั้อมูลผู้ถื่อหุ้นิ และหลักทรัพย์

โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์

โครงสร้างการถื่อหุ้นิขัอง บี.กริม เพาเวอร์
ณ วันิที่ 31 ธุันิวาคม 2564

Huong Hoa 
Holding

TWP
(Mukdahan)

BGP
(Korea)

BGP
(Lao)

BGRP1

VTS

BGRP2

BSP inc.
(Philippines)

BGP
(Combodia)

BGP
(Malaysia)

APB
(13 MW)

ABPH

ABPIF

ABP1
(166 MW)

XXHP
(20 MW)

HH1
(48 MW)

BTW
(16 MW)

BGSNP ZEL1
(14 MW)

Nam Khao
(68 MW)

ABP2
(171 MW)

Nam Che1
(15 MW)

BGSPT

Ray Power
(39 MW)

BGP
(Poipet)

DTE
(240 MW)

Phu Yen TTP
(257 MW)

Tadsakhoi 
(30 MW)

PIC
(5 MW)

ABP3
(133 MW)

ABP4
(131 MW)

ABP5
(131 MW)

ABPR1
(123 MW)

ABPR2
(123 MW)

ABPR3
(133 MW)

ABPR4
(133 MW)

ABPR5
(133 MW)

BPWHA1
(130 MW)

BGPUT
(98 MW)

Solar WVO & CO-OP
3 projfects

(12 MW)

Solar WVO 
4 projfects

(19 MW)

BGSP1

BGSENA

UVBGP

Solarwa
(39 MW)

BGYSP
(60 MW)

TPS
(8 MW)

BGSPS1
(8 MW)

PPTC
(120 MW)

SSUT
(240 MW)

E-COGEN

BGRIM

60%

30%

51.2%

74%

74%

70%

30%

30%

30% 100%

70%

70%

45%

100%

50%

29.9%

29.9%

29.9%

29.9%

75%

100%

29.9%

60%

50%

50%

50%

50%

50%

62%

62%

100%

69.3%
29.7%

30%
70%

Amata	City	Bien	Hoa

WHA	Eastern	(Map	Ta	Phut)

Bangkadi

Other	Renewable

Other	Renewable Waste	to	Energy	(Thailand)

Hydro	(Lao	PDR.)

Wind	(Poland)

Wind	(Korea)

Wind	(Thailand)

Wind	(Vietnam)

Solar	(Vietnam)

Solar	(Thailand)

Solar	(Cambodia)

Transmission	(Cambodia)

World	Food	Valley	Thailand

Lat	Krabang

Bang	Poo

LNG

1		Base	on	the	right	of	economic	benefit

Leam	Chabang

Amata	City	Rayong

Amata	City	Chonburi

WHA	Chonburi	1

Hybrid	(U-Tapao	International	Airport)

100%

100%

100%

100% 49%

100%

8.7%

8.7%

100%

100%

100%

100%

100%

BPHL

BGC2

BPSLC

BPLC1
(103 MW)

BGPAT1
(123 MW)

BIP1
(115 MW)

BGPM
(124 MW)

BPLC2
(56 MW)

BGPAT2
(140 MW)

BGLNG

BGPAT3
(140 MW)

BGPLNGJV

BIP2
(115 MW)

70%

100%

100%

99.98%1

99.99%1

100%

74.5%

100%

100%

26%

80%

90%

70%

70%

72%

72%

72%

100%

100%

BSPRT

70%

80%
91.3%

100%

90%

100%

74%91.3%

55%

100%

100% 48%

ABP

Holding	Company
Project	Company
Infrastructure	Fund
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โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์

ชุ่อ่ สถืานิทีต่ิั�งขัองนิติิบิคุคลที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
ถือ่หุน้ิติั�งแติ�รอ้ยละ 10 ขัึ�นิไป

บริษััทย�อย

บีริิษััที่ ปีริะเภที่ธุริกิจ ทีุ่นจด้ที่ะเบีียน 
(บีาที่)

ชีนิด้ข้อง
หุ้น

ทีุ่นชีำาริะแล้วั
(บีาที่)

สัด้ส่วันการิ
ถื่อหุ้นโด้ยกลุ่มกิจการิ

(ริ้อยละ)

ที่ี�ตั�ง 
สำานักงานใหญ่

ปีริะเที่ศไที่ย

ABP ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1,700,000,000 สามัญ 1,645,000,000 51.2 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABP1 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,500,000,000 สามัญ 1,350,000,000 50.7 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABP2 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,500,000,000 สามัญ 1,170,000,000 51.21 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABP3 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,400,000,000 สามัญ 1,400,000,000 60.7 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABP4 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,447,389,400 สามัญ 1,447,389,400 55.5 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABP5 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,400,000,000 สามัญ 1,400,000,000 55.5 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABPH ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

5,613,433,860 สามัญ

บีุริิมสิที่ธิ

4,919,859,723 51.2 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABPR1 ผู้ลิตไฟฟา้  1,287,000,000 สามัญ 1,287,000,000 61.7 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABPR2 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,349,000,000 สามัญ 1,349,000,000 61.7 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABPR3 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,456,646,400 สามัญ 1,456,646,400 55.5 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABPR4 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,400,000,000 สามัญ 1,400,000,000 55.5 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABPR5 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,436,302,800 สามัญ 1,436,302,800 55.5 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ABPSPV1 ออกจำาหน่ายหุ้นกู้ 2,000,000 สามัญ 2,000,000 61.4 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGC2 ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1,000,000 สามัญ 250,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGLNG ผู้ลิตและจัด้หา
และจำาหน่าย
ก๊าซธริริมชีาติ

50,000,000 สามัญ 50,000,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGPAT1 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,500,000,000 สามัญ 1,500,000,000 70.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGPAT2 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,327,500,000 สามัญ 663,750,000 70.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGPAT3 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,302,500,000 สามัญ 325,625,000 70.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGPM ผู้ลิตไฟฟา้ 3,250,000,000 สามัญ 3,250,000,000 70.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGPS บีริิหาริและบีริิการิ
บีำาริุงริักษัา
โริงไฟฟา้

5,000,000 สามัญ 1,250,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2
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โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์

บีริิษััที่ ปีริะเภที่ธุริกิจ ทีุ่นจด้ที่ะเบีียน 
(บีาที่)

ชีนิด้ข้อง
หุ้น

ทีุ่นชีำาริะแล้วั
(บีาที่)

สัด้ส่วันการิ
ถื่อหุ้นโด้ยกลุ่มกิจการิ

(ริ้อยละ)

ที่ี�ตั�ง 
สำานักงานใหญ่

BGPSS บีริิหาริโคัริงการิ
โริงไฟฟา้

จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

1,000,000 สามัญ 1,000,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGPUT ผู้ลิตไฟฟา้ 1,000,000 สามัญ 250,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGRP1 ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1,000,000 สามัญ 250,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGRP2 ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1,000,000 สามัญ 250,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGSP1 ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้
และผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 100,000,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGSPS1 ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

152,500,000 สามัญ 152,500,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGYSP ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

1,160,003,500 สามัญ
บีุริิมสิที่ธิ

1,152,503,500 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BIP1 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,250,000,000 สามัญ 1,250,000,000 74.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BIP2 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,300,000,000 สามัญ 1,300,000,000 74.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BPB2 ผู้ลิตไฟฟา้
(ยังไม่เริิ�ม
ด้ำาเนินการิ)

10,000,000 สามัญ 2,500,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BPHL ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1,000,000 สามัญ 250,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BPLC1 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,170,000,000 สามัญ 795,000,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BPLC2 ผู้ลิตไฟฟา้ 535,000,000 สามัญ 535,000,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BPSLC บีริิหาริและ
บีำาริุงริักษัา

19,000,000 สามัญ 19,000,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BPWHA1 ผู้ลิตไฟฟา้ 1,533,561,700 สามัญ 1,533,561,700 75.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSP 
(Bamnet 
Narong)

ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSP 
(Cha Am)

ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน 
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2
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โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์

บีริิษััที่ ปีริะเภที่ธุริกิจ ทีุ่นจด้ที่ะเบีียน 
(บีาที่)

ชีนิด้ข้อง
หุ้น

ทีุ่นชีำาริะแล้วั
(บีาที่)

สัด้ส่วันการิ
ถื่อหุ้นโด้ยกลุ่มกิจการิ

(ริ้อยละ)

ที่ี�ตั�ง 
สำานักงานใหญ่

BSP 
(Sap Yai)

ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 51.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSP 
(Si Boon
Rueang)

ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSP 
(Wanon 
Niwat)

ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSP 
(Yang 
Talat)

ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน 
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSPCB ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSPCD ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

100,000,000 สามัญ 66,850,195 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BSPRT ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์
แบีบีติด้ตั�ง
บีนหลังคัา

251,000,000 สามัญ 251,000,000 100.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BTW ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงานลม

426,000,000 สามัญ 426,000,000 92.2 กริุงเที่พัมหานคัริ2

TWP ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1,054,100 สามัญ 263,525 70.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

ปีริะเที่ศเวัียด้นาม

APB ผู้ลิตไฟฟา้ 33,000,000 
USD

สามัญ 5,500,000
USD

30.7 Amata 
Industrial Park 
เม่องเบีียนหัวั 
จังหวััด้ด้องไน

DTE ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

925,714,290,000 
VND

สามัญ 925,714,290,000 
 VND

100.0 โฮจิมินห์

HH1 ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงานลม

315,000,000,000 
VND

สามัญ 315,000,000,000 
VND

80.0 กวัางจิ

Huong Hoa 
Holding

ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

201,250,000,000
VND

สามัญ 201,250,000,000 
VND

80.0                                  กวัางจิ



073บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์

บีริิษััที่ ปีริะเภที่ธุริกิจ ทีุ่นจด้ที่ะเบีียน 
(บีาที่)

ชีนิด้ข้อง
หุ้น

ทีุ่นชีำาริะแล้วั
(บีาที่)

สัด้ส่วันการิ
ถื่อหุ้นโด้ยกลุ่มกิจการิ

(ริ้อยละ)

ที่ี�ตั�ง 
สำานักงานใหญ่

Phu Yen
TTP

ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

1,153,120,000,000 
 VND

สามัญ 1,153,120,000,000 
 VND

80.0 ฮานอย

VTS ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

55,000,000,000
VND

สามัญ 55,000,000,000
 VND

100.0 โฮจิมินห์

สปีปี.ลาวั

BGP (Lao) ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

16,000,000    
USD

สามัญ 15,750,000
USD     

100.0 เข้ตเศริษัฐกิจ
เฉพัาะภูเข้ียวั
เม่องที่่าแข้ก
แข้วังคัำาม่วัน

Nam Che 1 ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังนำ�า

13,460,000 
USD

สามัญ 
บีุริิมสิที่ธิ

13,460,000    
USD

72.0 บี้านนำ�าล้อง
เม่องที่่าโที่ม

แข้วังไชียสมบีูริณ์

Nam Khao ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังนำ�า

33,680,000
USD

สามัญ 
บีุริิมสิที่ธิ

416,667        
USD

72.0 บี้านนาหลวัง
เม่องคัำา 

แข้วังเชีียงข้วัาง

Tadsakhoi ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังนำ�า

17,000,000
USD

สามัญ 340,000
USD

72.0 บี้านหนองบีอน
เม่องไซเศริษัฐา 

นคัริหลวัง
เวัียงจันที่น์

XXHP ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังนำ�า

15,000,000
USD

สามัญ 
บีุริิมสิที่ธิ

15,000,000    
USD

70.0 บี้านนำ�าตวัด้
เม่องปีากซอง 
แข้วังจำาปีาสัก

ปีริะเที่ศกัมพูัชีา

BGP 
(Cambodia)

ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1,000 
USD

สามัญ 1,000
USD

100.0 เข้ตเศริษัฐกิจพิัเศษั
กริุงพันมเปีญ

Ray Power ผู้ลิตไฟฟา้
จากพัลังงาน
แสงอาที่ิตย์

8,688,000           
USD

สามัญ 8,688,000           
USD

100.0 เข้ตโด้นเปีญ
กริุงพันมเปีญ

SCP พััฒนาที่ี�ด้ิน

สำาหริับีโคัริงการิ

โริงไฟฟา้

33,500
USD

สามัญ 33,500
USD

49.0 เข้ตบี้งเกงกอง
กริุงพันมเปีญ

สาธาริณริัฐฟลิิปีปีินส์

BSP Inc. 
(Philippines)

ผู้ลิตไฟฟา้จาก
พัลังงาน

แสงอาที่ิตย์

25,000,000    
PHP

สามัญ 25,000,000    
PHP

100.0 เม่องมากาตี
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โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์

บีริิษััที่ ปีริะเภที่ธุริกิจ ทีุ่นจด้ที่ะเบีียน 
(บีาที่)

ชีนิด้ข้อง
หุ้น

ทีุ่นชีำาริะแล้วั
(บีาที่)

สัด้ส่วันการิ
ถื่อหุ้นโด้ยกลุ่มกิจการิ

(ริ้อยละ)

ที่ี�ตั�ง 
สำานักงานใหญ่

สาธาริณริัฐเกาหลี

BGP
(Korea)

ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

300,000,000  
 KRW

สามัญ 300,000,000  
 KRW

100.0 ยองจินซิ   
จังหวััด้กียองจิ-โด้  

ปีริะเที่ศมาเลเซีย

BGP 
(Malaysia)

ลงทีุ่นในธุริกิจ
พัลังงานไฟฟา้

1 
MYR

สามัญ 1 
MYR

100.0 กัวัลาลัมเปีอริ์

ปีริะเที่ศโปีแลนด้์

ZEL1 ผู้ลิตไฟฟา้จาก
พัลังงานลม

50,000
PLN

สามัญ 50,000
PLN

90.0 วัอซอริ์

บริษััทร�วมค้า

บีริิษััที่ ปีริะเภที่ธุริกิจ ทีุ่นจด้ที่ะเบีียน 
(บีาที่)

ชีนิด้ข้องหุ้น ทีุ่นชีำาริะแล้วั
(บีาที่)

สัด้ส่วันการิ
ถื่อหุ้นโด้ยกลุ่มกิจการิ

(ริ้อยละ)

ที่ี�ตั�ง 
สำานักงานใหญ่

ปีริะเที่ศไที่ย

BGPLNGJV จัด้หาและจำาหน่าย
ก๊าซธริริมชีาติ

50,000,000 สามัญ 12 ,500,000 50.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2  

BGSENA ลงทีุ่นในธุริกิจผู้ลิต
และจัด้จำาหน่าย

ไฟฟา้จาก
พัลังงาน

แสงอาที่ิตย์

835,000,000 สามัญ 835,000,000 49.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGSNP ผู้ลิตและจำาหน่าย
ไฟฟา้จาก
พัลังงาน

แสงอาที่ิตย์
แบีบีติด้ตั�ง
บีนหลังคัา

10,000,000 สามัญ
บีุริิมสิที่ธิ

2,500,000 51.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

BGSPT ผู้ลิตและจำาหน่าย
ไฟฟา้จาก
พัลังงาน

แสงอาที่ิตย์
แบีบีติด้ตั�ง
บีนหลังคัา

10,000,000 สามัญ 2,500,000 70.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2



075บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์

บีริิษััที่ ปีริะเภที่ธุริกิจ ทีุ่นจด้ที่ะเบีียน 
(บีาที่)

ชีนิด้ข้องหุ้น ทีุ่นชีำาริะแล้วั
(บีาที่)

สัด้ส่วันการิ
ถื่อหุ้นโด้ยกลุ่มกิจการิ

(ริ้อยละ)

ที่ี�ตั�ง 
สำานักงานใหญ่

E-COGEN ลงทีุ่นในธุริกิจผู้ลิต 
และจัด้จำาหน่ายไฟฟา้

1,000,000,000 สามัญ 1,000,000,000 45.0 อาคัาริ 
ไอ ที่าวัเวัอริ ์

กริุงเที่พัมหานคัริ

PIC ผู้ลิตและจำาหน่าย
ไฟฟา้จากข้ยะ
อุตสาหกริริม

221,400,000 สามัญ 160,130,000 48.0 ถื.สุขุ้มวัิที่ 
พัริะโข้นง

กริุงเที่พัมหานคัริ

PPTC ผู้ลิตไฟฟา้ 1,484,000,000 สามัญ 1,484,000,000 33.5 อาคัาริ                       
ไอที่าวัเวัอริ์  

กริุงเที่พัมหานคัริ3

Solarwa ผู้ลิตไฟฟา้จาก
พัลังงาน

แสงอาที่ิตย์

2,000,000 สามัญ
บีุริิมสิที่ธิ

2,000,000 49.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

SSUT ผู้ลิตไฟฟา้ 2,919,000,000 สามัญ 2,919,000,000 45.0 อาคัาริ                       
ไอที่าวัเวัอริ์ 

กริุงเที่พัมหานคัริ3

TPS ผู้ลิตไฟฟา้จาก
พัลังงาน

แสงอาที่ิตย์

2,000,000 สามัญ
บีุริิมสิที่ธิ

2,000,000 49.0 กริุงเที่พัมหานคัริ2

UVBGP ลงทีุ่น พััฒนา 
บีริิหาริจัด้การิ
และด้ำาเนินการิ
โคัริงการิในด้้าน

พัลังงาน

4,050,000,000 สามัญ 4,050,000,000 45.0 อาคัาริปีาริ์คัเวันเชีอริ์ 
อีโคัเพัล็กซ์ 

กริุงเที่พัมหานคัริ

ปีริะเที่ศกัมพูัชีา

BGP 
(Poipet)

ปีริะกอบีกิจการิ
จัด้จำาหน่าย

ไฟฟา้

2,500,000 
USD

สามัญ 2,500,000 
USD

55.0 เข้ตเศริษัฐกิจพิัเศษั 
กริุงพันมเปีญ

1  ส่ดัส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้งในเชิงเศรษัฐกิจึใน ABP2 ทีี่�รอ้้ยละ 15.3 ผา่นการถืือ้ห้น่ว็ยลงทุี่นใน ABPIF ซ่�งภายห้ลังจึากทีี่�ส่ญัญาโอ้นสิ่ที่ธุใินการรับรายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ้์า 
 ข้อ้ง ABP2 กับ ABPIF ส่ิ�นสุ่ดลง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะมีูส่ัดส่ว่็นคว็ามูเป็ินเจ้ึาข้อ้งในเชิงเศรษัฐกิจึใน ABP2 ทีี่�ร้อ้ยละ 51.2   
2  เลข้ทีี่� 5 ถืนนกรุงเที่พักรีฑ์า แข้ว็งหั้ว็ห้มูาก เข้ต์บางกะปิิ กรุงเที่พัมูห้านคร 10240 โที่ร. +66 (0) 2710 3400
3  มีูกำาห้นดการจึะย้ายทีี่�ตั์�งส่ำานักงานให้ญไ่ปิทีี่� อ้าคารปิาร์คเว็นเชอ้ร์ อี้โคเพัล็กซ์ กรุงเที่พัมูห้านคร ในชว่็งคร่�งแรกข้อ้งปีิ 2565
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ขัอ้มลูผูถ้ือ่หุน้ิและหลกัทรพัย์

จำานิวนิทุนิจดำทะเบียนิและทุนิชุำาระแล้ว

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) เปิ็นบริษััที่ทีี่�จึดที่ะเบียนในต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่งปิระเที่ศไที่ย ซ่�งมีูทีุ่นจึดที่ะเบียน 
ทีี่�ชำาระแล้ว็ ณี วั็นทีี่� 30 ธุนัว็าคมู 2564 ทัี่�งส่ิ�น 5,213,800,000 บาที่ ปิระกอ้บด้ว็ยหุ้้นส่ามัูญจึำานว็นทัี่�งส่ิ�น 2,606,900,000 หุ้้น 
โดยมีูมููลค่าทีี่�ต์ราไว้็หุ้้นละ 2 บาที่

ผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�

รายชื�อ้ผู้ถืือ้หุ้้นสู่งสุ่ด 10 รายแรก ณี วั็นปิิดส่มุูดที่ะเบียนวั็นทีี่� 30 ธุนัว็าคมู 2564 มีูดังนี�

ริายชี่�อผูู้้ถื่อหุ้นริายใหญ่ จำานวันหุ้นที่ี�ถื่อ ริ้อยละ

1. B.Grimm Power (Singapore) Pte.Ltd.1 886,002,000 33.99

2. นายฮาริาลด้์ ลิงคั์2 637,399,700 24.45

3.   บีริิษััที่ บีี.กริิม จอยน์ เวั็นเจอริ์ โฮลด้ิ�ง จำากัด้3 235,997,750 9.05

4.   บีริิษััที่ ไที่ยเอ็นวัีด้ีอาริ์ จำากัด้ 105,103,766 4.03

5.   THE BANK OF NEW YORK MELLON 49,568,985 1.90

6.   สำานักงานปีริะกันสังคัม 32,500,000 1.25

7.   นางสาวัคัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์ 28,350,000 1.09

8.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 23,769,786 0.91

9.   บีริิษััที่ ไที่ยปีริะกันชีีวัิต จำากัด้ (มหาชีน) 22,040,100 0.84

10.  บีริิษััที่ เม่องไที่ยปีริะกันชีีวัิต จำากัด้ (มหาชีน) 14,773,600 0.57

 ริวัม 2,035,505,687 78.08

1  เป็ินบริษััที่จึำากัดภายใต้์กฎห้มูายสิ่งคโปิร์ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ และนางส่าว็คาโรลีน โมูนิคมูารีครีส่ตี์น ลิงค์ เป็ินผู้รับผลปิระโยชน์ (Beneficiary) B.Grimm Power  
 (Singapore) Pte. Ltd. ถืือ้หุ้้นในชื�อ้ต์นเอ้งจึำานว็น 766,002,000 หุ้้น และถืือ้หุ้้นผ่านคัส่โต์เดียนชื�อ้ UBS AG SINGAPORE BRANCH จึำานว็น 120,000,000 หุ้้น
2  นายฮาราลด์ ลิงค์ ถืือ้หุ้้นในชื�อ้ต์นเอ้งจึำานว็น 623,399,700 หุ้้น และถืือ้หุ้้นผ่านคัส่โต์เดียนชื�อ้ LGT BANK (SINGAPORE) LTD. จึำานว็น 14,000,000 หุ้้น
3  เป็ินบริษััที่จึำากัดภายใต้์กฎห้มูายไที่ย ถืือ้หุ้้นทัี่�งที่างต์รงและที่างอ้้อ้มู โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ 
 

ไมู่มีูข้้อ้จึำากัดการโอ้นหุ้้นข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เว้็นแต่์การโอ้นหุ้้นนั�นเป็ินเห้ตุ์ให้้มีูคนต่์างด้าว็ถืือ้หุ้้นเกินกว่็าร้อ้ยละ 49.0  
ข้อ้งจึำานว็นหุ้้นทีี่�จึำาห้น่ายได้แล้ว็ทัี่�งห้มูด

โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์
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การออกหลกัทรพัยอ์่น่ิ

หุ้้นกู้ และหุ้้นกู้เพัื�อ้อ้นุรักษ์ัส่ิ�งแว็ดล้อ้มู (Green Bond) ชนิดระบุชื�อ้ผู้ถืือ้ ปิระเภที่ไมู่ด้อ้ยสิ่ที่ธุิ ไมู่มีูปิระกัน และมีูผู้แที่น 
ผู้ถืือ้หุ้้นกู้  ในนามูบริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) ครั�งทีี่� 1/2564 จึำานว็น 3 ชุด จึำานว็นเงินรว็มู 12,000 ล้านบาที่  
เส่นอ้ข้ายให้้แก่ผู้ลงทีุ่นส่ถืาบัน และ/ห้รือ้ ผู้ลงทีุ่นรายให้ญ ่(Private Placement) โดยธุนาคารกรุงศรีอ้ยุธุยา จึำากัด (มูห้าชน) 
เป็ินผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ดังนี�

หุ้้นกู้ชนิดระบุชื�อ้ผู้ถืือ้ ไมู่ด้อ้ยส่ิที่ธุ ิไมู่มีูห้ลักปิระกัน และไมู่มีูผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ในนามูบริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) 
จึำานว็นเงินรว็มู 2,000 ล้านบาที่ เส่นอ้ข้ายในว็งจึำากัดไมู่เกิน 10 ราย (Private Placement-10) ดังนี�

หุ้นกู้ มูลคั่าที่ี�ออก
(ล้านบีาที่) 

มูลคั่าที่ี�ยังไม่ได้้ไถื่ถือน 
(ล้านบีาที่)

วัันคัริบีกำาหนด้ 
ไถื่ถือน

อัตริาด้อกเบีี�ย 
(ริ้อยละต่อปีี)

อันด้ับีคัวัามน่าเชี่�อถื่อ 
คัริั�งหลังสุด้1

BGRIM247A 2,000 2,000 6 กริกฎาคัม 2567 1 .41 A-

BGRIM267A 3,000 3,000 6 กริกฎาคัม 2569 1.95 A-

BGRIM317A 7,000 7,000 6 กริกฎาคัม 2574 3.20 A-

ริวัม 12,000 12,000

ชีุด้ที่ี� มูลคั่าที่ี�ออก
(ล้านบีาที่) 

มูลคั่าที่ี�ยังไม่ได้้ไถื่ถือน 
(ล้านบีาที่)

วัันคัริบีกำาหนด้ 
ไถื่ถือน

อัตริาด้อกเบีี�ย 
(ริ้อยละต่อปีี)

BGRIM25NA PP10 2,000 2,000 17 พัฤศจิกายน 2568 3.00

1  หุ้้นกู้ทัี่�งห้มูดได้รับการจัึดอั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้จึากบริษััที่ ที่ริส่เรที่ติ์�ง จึำากัด

โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์
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หุ้้นกู้ด้อ้ยส่ทิี่ธุทีิี่�มีูลักษัณีะคล้ายที่นุ ซ่�งผู้อ้อ้กหุ้้นกู้มีูส่ทิี่ธุไิถ่ืถือ้นหุ้้นกู้ก่อ้นกำาห้นด ในนามูบรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์จึำากัด (มูห้าชน) 
จึำานว็นเงินรว็มู 8,000 ล้านบาที่ เส่นอ้ข้าย ให้้แก่ปิระชาชนเป็ินการทัี่�ว็ไปิ (Public Offering) โดยธุนาคารกรุงศรีอ้ยุธุยา จึำากัด 
(มูห้าชน) เป็ินผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ดังนี�

หุ้้นกู้เพัื�อ้อ้นุรกัษ์ัส่ิ�งแว็ดล้อ้มู (Green Bond) ในนามูบริษััที่ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) จึำานว็น 2 ชุด จึำานว็นเงินรว็มู 5,000 
ล้านบาที่ ดอ้กเบี�ยคงทีี่� เส่นอ้ข้ายให้้แก่ธุนาคารพััฒนาเอ้เชีย (Asian Development Bank, ADB) ซ่�งเป็ินไปิต์ามูกฎระเบียบ
และห้ลักเกณีฑ์์ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. ดังนี�

ชีุด้ที่ี� มูลคั่าที่ี�ออก
(ล้านบีาที่) 

วัันคัริบีกำาหนด้
ไถื่ถือน

อัตริาด้อกเบีี�ย 
(ริ้อยละต่อปีี)

อันด้ับีคัวัามน่าเชี่�อถื่อ
คัริั�งหลังสุด้1

BGRIM19PA 8,000 ไม่มีกำาหนด้
ริะยะเวัลา 

(Perpetual)

ปีีที่ี� 1-5 ริ้อยละ 5.00
ปีีที่ี� 6-25 เที่่ากับีอัตริาผู้ลตอบีแที่น

พัันธบีัตริริัฐบีาล
อายุ 5 ปีี + ริ้อยละ 3.61 + ริ้อยละ 0.25
ปีีที่ี� 26-50 เที่่ากับีอัตริาผู้ลตอบีแที่น

พัันธบีัตริริัฐบีาลอายุ 5 ปีี + ริ้อยละ 3.61 +
ริ้อยละ 1.00

ตั�งแต่ปีีที่ี� 51 เที่่ากับีอัตริาผู้ลตอบีแที่น
พัันธบีัตริริัฐบีาลอายุ 5 ปีี + ริ้อยละ 3.61 +

ริ้อยละ 2.00

BBB+

ริวัม 8,000

ชีุด้ที่ี� มูลคั่าที่ี�ออก
(ล้านบีาที่) 

มูลคั่าที่ี�ยังไม่ได้้ไถื่ถือน 
(ล้านบีาที่)

วัันคัริบีกำาหนด้
ไถื่ถือน

1 1,500 1,500 20 ธันวัาคัม 2566

2 3,500 3,500 20 ธันวัาคัม 2568

ริวัม 5,000 5,000

1  หุ้้นกู้ทัี่�งห้มูดได้รับการจัึดอั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้จึากบริษััที่ ที่ริส่เรที่ติ์�ง จึำากัด

โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์
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หุ้้นกู้ในนามูบริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) จึำานว็น 4 ชุด จึำานว็นเงินรว็มู 9,700 ล้านบาที่ เส่นอ้ข้ายให้้แก่ผู้ลงทีุ่น
ส่ถืาบนั และ/ห้รอื้ ผู้ลงที่นุรายให้ญ ่(Private Placement) โดยธุนาคารกรุงศรอี้ยุธุยา จึำากัด (มูห้าชน) เปิน็ผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ดังนี�

หุ้้นกู้ชนิดที่ยอ้ยชำาระคืนเงินต้์น ในนามูบริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด และบริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด 
จึำานว็น 2 ชุด จึำานว็นเงินรว็มู 6,700 ล้านบาที่ เส่นอ้ข้ายให้้แก่ผู้ลงที่นุส่ถืาบนั และ/ห้รอื้ผู้ลงที่นุรายให้ญ ่(Private Placement) 
โดยธุนาคารกรุงศรีอ้ยุธุยา จึำากัด (มูห้าชน) เป็ินผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ดังนี�

ชีุด้ที่ี� มูลคั่าที่ี�ออก
(ล้านบีาที่) 

มูลคั่าที่ี�ยังไม่ได้้ไถื่ถือน 
(ล้านบีาที่)

วัันคัริบีกำาหนด้ 
ไถื่ถือน

อัตริาด้อกเบีี�ย 
(ริ้อยละต่อปีี)

อันด้ับีคัวัามน่าเชี่�อถื่อ 
คัริั�งหลังสุด้1

BGRIM20OA 500 - 19 ตุลาคัม 2563 2.81 A-

BGRIM21OA 2,700 - 19 ตุลาคัม 2564 3.12 A-

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

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

ริวัม 9,700 6,500

หุ้นกู้ มูลคั่าที่ี�ออก
(ล้านบีาที่) 

มูลคั่าที่ี�ยังไม่ได้้ไถื่ถือน 
(ล้านบีาที่)

วัันคัริบีกำาหนด้ 
ไถื่ถือน

อัตริาด้อกเบีี�ย 
(ริ้อยละต่อปีี)

อันด้ับีคัวัามน่าเชี่�อถื่อ 
คัริั�งหลังสุด้1

BIPA335A 3,350 2,800 31 พัฤษัภาคัม 2576 3.95 A-

BIPB335A 3,350 2,800 31 พัฤษัภาคัม 2576 3.95 A-

ริวัม 6,700 5,600

1  หุ้้นกู้ทัี่�งห้มูดได้รับการจัึดอั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้จึากบริษััที่ ที่ริส่เรที่ติ์�ง จึำากัด

1  หุ้้นกู้ทัี่�งห้มูดได้รับการจัึดอั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้จึากบริษััที่ ที่ริส่เรที่ติ์�ง จึำากัด

โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์
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หุ้้นกู้มีูผู้คำาปิระกัน ในนามูบริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ส่พัีวี็ 1 จึำากัด จึำานว็น 11 ชุด จึำานว็นเงินรว็มู 11,500 ล้านบาที่ 
เส่นอ้ข้ายให้้แก่ผู้ลงทุี่นส่ถืาบัน และ/ห้รือ้ ผู้ลงทุี่นรายให้ญ่ (Private Placement) โดยมีู ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็ิน 
ผู้คำาปิระกันซ่�งได้รับการจัึดอั้นดับทีี่�ระดับ “A-” แนว็โน้มูอั้นดับเครดิต์ “คงทีี่�” และธุนาคารกรุงศรีอ้ยุธุยา จึำากัด (มูห้าชน)  
เป็ินผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ดังนี� 

หุ้นกู้ มูลคั่าที่ี�ออก
(ล้านบีาที่) 

มูลคั่าที่ี�ยังไม่ได้้ไถื่ถือน 
(ล้านบีาที่)

วัันคัริบีกำาหนด้ 
ไถื่ถือน

อัตริาด้อกเบีี�ย 
(ริ้อยละต่อปีี)

อันด้ับีคัวัามน่าเชี่�อถื่อ 
คัริั�งหลังสุด้1

ABPSPV204A 1,800 - 21 เมษัายน 2563 2.68 A-

ABPSPV214A 600 - 21 เมษัายน 2564 3.00 A-

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

ABPSPV234A 900 900 21 เมษัายน 2566 3.58 A-

ABPSPV244A 900 900 21 เมษัายน 2567 3.76 A-

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

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

ABPSPV284A 800 800 21 เมษัายน 2571 4.33 A-

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

ABPSPV304A 600 600 21 เมษัายน 2573 4.48 A-

ABPSPV324A 900 900 21 เมษัายน 2575 4.79 A-

ริวัม 11,500 9,100

1  หุ้้นกู้ทัี่�งห้มูดได้รับการจัึดอั้นดับคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้จึากบริษััที่ ที่ริส่เรที่ติ์�ง จึำากัด

โคัริงสริ้างการิถื่อหุ้น ข้้อมูลผูู้้ถื่อหุ้น และหลักที่ริัพัย์
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นิโยบายการจ�ายเงินิปันิผล

ตลอด้ริะยะเวัลาที่ี�ผู้่านมา บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ จ่ายเงินปีันผู้ลให้แก่ผูู้้ถื่อหุ้น
อย่างสมำ�าเสมอในอัตริาริ้อยละ 45.0 ข้องกำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนินงาน 

นิโยบายการจ�ายเงินิปันิผลขัอง 
บี.กริม เพาเวอร์
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูนโยบายจ่ึายเงินปัินผลให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้นในอั้ต์ราไมู่น้อ้ยกว่็า 
ร้อ้ยละ 40.0 ข้อ้งกำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน (กำาไรสุ่ที่ธุิไมู่รว็มูผลกำาไร / ข้าดทุี่น
จึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยนทีี่�ยังไมู่เกิดข่้�น และรายได้ / รายจ่ึายทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้งกับการ
ดำาเนินงาน) ต์ามูงบการเงินรว็มูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้ลังหั้กภาษีั ทีุ่นส่ำารอ้งต์ามูทีี่� 
กฎห้มูายกำาห้นด และภาระผูกพัันต์ามูเงื� อ้นไข้ข้อ้งส่ัญญาเงินกู้  ทัี่� งนี�  อั้ต์รา
การจ่ึายเงินปัินผลดังกล่าว็อ้าจึเปิลี�ยนแปิลงไปิจึากทีี่�กำาห้นดไว้็ โดยข้่�นอ้ยู่กับ 
ผลการดำาเนินงาน กระแส่เงินส่ด คว็ามูจึำาเปิ็นในการลงทีุ่น เงื�อ้นไข้และข้้อ้จึำากัด
ต์ามูทีี่�กำาห้นดไว้็ในส่ัญญาเงินกู้ยืมู และคว็ามูเห้มูาะส่มูอื้�น ๆ ในอ้นาคต์ โดยเมืู�อ้ 
คณีะกรรมูการบริษััที่มีูมูติ์เห็้นชอ้บให้้จ่ึายเงินปัินผลปิระจึำาปีิแล้ว็ จึะต้์อ้งนำาเส่นอ้ 
เพัื� อ้ข้อ้อ้นุมัูติ์ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น เว้็นแต่์เป็ินการจ่ึายเงินปัินผลระห้ว่็างกาล 
ซ่�งคณีะกรรมูการบริษััที่มีูอ้ำานาจึอ้นุมัูติ์ให้้จ่ึายเงินปัินผลได้และให้้รายงานให้้ 
ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นที่ราบในการปิระชุมูคราว็ต่์อ้ไปิ

นโยบีายการิจ่ายเงินปีันผู้ล
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นิโยบายการจ�ายเงินิปันิผลขัองบริษััทย�อยและ
กิจการร�วมค้า

นโยบายการจ่ึายเงินปัินผลข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและกิจึการร่ว็มูค้าข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
จึะเป็ินไปิต์ามูทีี่�คณีะกรรมูการข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและกิจึการร่ว็มูค้าพัิจึารณีาให้้ 
คว็ามูเห็้นชอ้บและเส่นอ้ให้้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งแต่์ละบริษััที่พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ 
ในแต่์ละปีิ โดยการจ่ึายเงินปัินผลจึากกำาไรสุ่ที่ธุิต์ามูงบการเงินข้อ้งบริษััที่ย่อ้ย
และกิจึการร่ว็มูค้าห้ลังหั้กภาษีั ทีุ่นส่ำารอ้งต์ามูทีี่�กฎห้มูายกำาห้นด และภาระผูกพััน 
ต์ามูเ งื� อ้นไข้ข้อ้งสั่ญญาเงินกู้  ทัี่� ง นี�  อั้ต์ราการจ่ึายปัินผลจึะพิัจึารณีาจึาก 
ผลการดำาเนินงาน กระแส่เงินส่ด คว็ามูจึำาเปิ็นในการลงทีุ่น เงื�อ้นไข้และข้้อ้จึำากัด 
ต์ามูทีี่�กำาห้นดไว้็ในส่ัญญาเงินกู้ยืมู และคว็ามูเห้มูาะส่มูอื้�น ๆ ข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและ
กิจึการร่ว็มูค้า อ้น่�ง คณีะกรรมูการข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและกิจึการร่ว็มูค้ามีูอ้ำานาจึอ้นุมัูติ์ 
ให้้จ่ึายเงินปัินผลระห้ว่็างกาลได้และให้้รายงานให้้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นที่ราบในการปิระชุมู 
คราว็ต่์อ้ไปิ

นโยบีายการิจ่ายเงินปีันผู้ล

ขัอ้มลูการจ�ายเงนิิปันิผล

ปีี

อัตริาการิ
จ่ายเงินปีันผู้ล

(บีาที่/หุ้น)

กำาไริสุที่ธิ
จากการิด้ำาเนินงาน

(บีาที่/หุ้น)

อัตริาการิจ่ายเงินปีันผู้ล
ต่อกำาไริสุที่ธิจากการิ
ด้ำาเนินงาน (ริ้อยละ)

คัริ้�งปีี
แริก

คัริ้�งปีี
หลัง เต็มปีี

2564 1 0.15 0.27 0.42 0.94 45.0

2563 0.15 0.30 0.45 1.00 45.0

2562 0.15 0.22 0.37 0.83 45.0

2561 0.15 0.17 0.32 0.7 1 45.0

2560 0.30 0.30 0.66 45.0

1 ทัี่�งนี� ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 ได้มีูมูติ์เห็้นชอ้บให้้เส่นอ้ 
 ทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2565 ในวั็นทีี่� 27 เมูษัายน 2565 เพัื�อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์จ่ึายเงินปัินผล ส่ำาห้รับ 
 ผลปิระกอ้บการข้อ้งปีิ 2564 ในอั้ต์ราหุ้้นละ 0.42 บาที่ ห้รือ้คิดเป็ินส่ัดส่่ว็นปิระมูาณีร้อ้ยละ 45.0 ข้อ้ง 
 กำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงานปีิ 2564 โดยแบ่งเป็ินการจ่ึายเงินปัินผลระห้ว่็างกาลส่ำาห้รับผลการดำาเนินงาน 
 คร่�งแรกข้อ้งปีิ 2564 ในอั้ต์ราหุ้้นละ 0.15 บาที่ เมืู� อ้วั็นทีี่�  10 กันยายน 2564 และเงินปัินผลส่ำาห้รับ 
 ผลปิระกอ้บการคร่�งห้ลังข้อ้งปีิ 2564 ในอั้ต์ราหุ้้นละ 0.27 บาที่ ซ่�งจึะมีูการนำาเส่นอ้อ้นุมัูติ์การจ่ึายเงินปัินผล 
 ส่ำาห้รับผลปิระกอ้บการปีิ 2564 ในการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2565



083บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การบริหารจัดำการความเส่ียง

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ ตริะหนักถื้งคัวัามเสี�ยงที่ั�งภายในและภายนอกองคั์กริ 
โด้ยมีการิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยงตามแนวัที่าง COSO Enterprise 
Risk Management Framework (COSO ERM) ริวัมกับีทีุ่กหน่วัยงาน  
เพ่ั�อที่ำาหน้าที่ี�กำากับีดู้แลการิบีริิหาริคัวัามเสี�ยงในภาพัริวัมในการิลด้ 
ผู้ลกริะที่บีต่อการิด้ำาเนินธุริกิจและก่อให้เกิด้ปีริะสิที่ธิผู้ลสูงสุด้ 

นิโยบายและแผนิการบริหารความเส่ียง

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ระห้นักและให้้คว็ามูส่ำาคัญในการบริห้ารจัึดการคว็ามูเสี่�ยง  
โดยจัึดให้้มีูการบริห้ารจัึดการคว็ามูเสี่�ยงทัี่�ว็ทัี่� งอ้งค์กรต์ามูแนว็ที่าง COSO  
Enterprise Risk Management Framework (COSO ERM) ทัี่�งในระดับอ้งค์กร 
(Corporate Risk) ระดับกลุ่มูธุุรกิจึ (Business Unit Risk) และระดับปิฏิบัติ์งาน 
(Functional Risk) รว็มูถ่ืงการปิระเมิูนปิระเด็นด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ส่ังคมู และ 
ธุรรมูาภิบาล (ESG Risk) เพัื� อ้ใช้เป็ินแนว็ที่างการบริห้ารคว็ามูเสี่�ยงทีี่�อ้าจึ 
ส่่งผลกระที่บต่์อ้การบรรลุวั็ต์ถืุปิระส่งค์และเป้ิาห้มูายข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
รว็มูถ่ืงส่ามูารถืใช้การบริห้ารคว็ามูเสี่�ยงเพัื�อ้ส่ร้างโอ้กาส่ที่างธุุรกิจึทัี่�งในปิัจึจุึบัน
และอ้นาคต์ นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังมีูคว็ามูมุู่งมัู�นในการต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์ 
โดยได้รับการรับรอ้งส่ถืานะส่มูาชิกโครงการแนว็ร่ว็มูต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชันข้อ้ง 
ภาคเอ้กชนไที่ย (CAC) และได้รายงานผลเรื�อ้งร้อ้งเรียนทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการกำากับ
ดูแลกิจึการ ห้รือ้การปิฏิบัติ์งานจึากผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียทีุ่กภาคส่่ว็นไมู่ว่็าจึะมูาจึาก 
บุคลากรภายในอ้งค์กรห้รือ้ภายนอ้กผ่านช่อ้งที่างการรับเรื� อ้งร้อ้งเรียนต่์อ้ 
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ เพัื� อ้ให้้มัู�นใจึว่็า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูมูาต์รการและ 
กระบว็นการติ์ดต์ามูคว็บคุมูทีี่�ครอ้บคลุมูเพีัยงพัอ้และเห้มูาะส่มู

คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเสี่�ยงที่ำาห้น้าทีี่�กำาห้นดนโยบายการบริห้ารจัึดการ 
คว็ามูเส่ี�ยง การกำากับดูแลการปิฏิบัติ์ให้้เป็ินไปิต์ามูนโยบายและแนว็ที่างการบริห้าร
จัึดการคว็ามูเส่ี�ยงอ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั การส่่งเส่ริมูวั็ฒนธุรรมูด้านการบริห้าร 
คว็ามูเส่ี�ยงทัี่�ว็ทัี่�งอ้งค์กร การรายงานผลการบรหิ้ารจัึดการคว็ามูเสี่�ยงต่์อ้คณีะกรรมูการ
จัึดการ คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และคณีะกรรมูการบริษััที่ ต์ามูลำาดับ

ปัจจัยความเส่ียง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ พัิจึารณีาส่ภาพัแว็ดล้อ้มูทัี่�งภายในและภายนอ้ก นำาแนว็โน้มู 
ด้านเศรษัฐกิจึ ส่ังคมู ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู เที่คโนโลยี โรคระบาดร้ายแรง และอื้� น ๆ  
ทีี่� เ กี�ยว็ข้้อ้ง มูาวิ็เคราะห์้เพืั� อ้กำาห้นดปัิจึจัึยคว็ามูเสี่�ยงระดับอ้งค์กรทีี่�ส่ำาคัญ 
ในรอ้บปีิ 2564 โดยแบง่เป็ิน 3 กลุ่มู ดังนี�

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง
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บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการดำาเนินธุุรกิจึทัี่�งในและต่์างปิระเที่ศ 
ซ่�งต้์อ้งดำาเนินธุุรกิจึภายใต้์การกำากับดูแลข้อ้งห้น่ว็ยงาน 
ภาครัฐ ห้ากมูีการเปิลี�ยนแปิลงนโยบายภาครัฐ กฎห้มูาย  
และกฎระเบียบทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งต่์าง ๆ อ้าจึส่่งผลกระที่บด้าน 
คว็ามูส่ามูารถืในการแข้่งข้ันและการปิฏิบัติ์ให้้ส่อ้ดคล้อ้ง 
และครบถ้ืว็นต์ามูกฎห้มูาย ซ่�งที่ำาให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
 มีูคว็ามูเส่ี�ยงและมีูผลกระที่บต่์อ้การดำาเนินงาน คว็ามูเชื�อ้มัู�น 
และการว็างแผนงานธุุรกิจึในอ้นาคต์

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญและต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูเส่ี�ยง 
จึากการดำาเนินการก่อ้ส่ร้างทีี่�ไมู่เป็ินไปิต์ามูแผนงานทีี่� 
กำาห้นดไว้็ โดยอ้าจึเกิดจึากคว็ามูล่าช้าข้อ้งผู้รับเห้มูาในการ
ก่อ้ส่รา้งและติ์ดตั์�งเครื�อ้งจัึกร ภัยธุรรมูชาติ์ เที่คนิควิ็ศว็กรรมู 
ต์ลอ้ดจึนข้้อ้จึำากัดบางปิระการทีี่�เกิดจึากปัิจึจัึยภายนอ้กและ
ภายใน ซ่�งส่่งผลให้้ไมู่ส่ามูารถืเปิิดดำาเนินการต์ามูกำาห้นด 
ทีี่�ระบุไว้็ในส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า

ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการว็างแผนและการบริห้ารจัึดการ
โครงการอ้ย่างเป็ินระบบ มีูปิระสิ่ที่ธุิภาพั มีูการกำาห้นด
แนว็ที่างมูาต์รการในการกำากับดูแลและคว็บคุมูการก่อ้ส่ร้าง 
เช่น การคัดเลือ้กผู้รับเห้มูาก่อ้ส่ร้างทีี่�มีูมูาต์รฐาน คว็ามู
ชำานาญ และมูีส่ัญญาทีี่�รัดกุมู การจัึดซื�อ้เครื�อ้งจัึกรและ
อุ้ปิกรณี์ทีี่�มีูคุณีภาพัมูาต์รฐานและส่่งมูอ้บส่ินค้าทีี่�จัึดซื�อ้
ต์ามูกำาห้นด การบริห้ารจัึดการเงินทีุ่นทีี่�ใช้ในการดำาเนินงาน  
การปิระกันภัยคว็ามูเสี่ยห้าย การส่ื�อ้ส่ารที่ำาคว็ามูเข้้าใจึกับ

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ระห้นักและให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้การกำากับ 
ดูแลกิจึการทีี่�ดี โดยมูีบุคลากรและทีี่มูงานทีี่�มีูปิระส่บการณี์ 
คว็ามูรู้ด้านธุุรกิจึพัลังงานไฟ์ฟ้์า ที่ำาห้น้าทีี่�ติ์ดต์ามู พัิจึารณีา 
ผลกระที่บ และแนว็ที่างการปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูายต่์าง ๆ 
อ้ย่างใกล้ชิด ห้ากมีูการเปิลี�ยนแปิลงและมีูผลการบังคับใช้
จึะที่ำาการส่ื�อ้ส่ารไปิยังผู้เกี�ยว็ข้้อ้งให้้รับที่ราบ มีูทีี่�ปิร่กษัา
ที่างกฎห้มูายทีี่�มีูคว็ามูเชี�ยว็ชาญทัี่�งในและต่์างปิระเที่ศใน
การพัิจึารณีาดำาเนินการในด้านต่์าง ๆ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึได้ว่็า 
บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้มีูการปิฏิบติั์ต์ามูกฎห้มูายและกฎระเบยีบ 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งอ้ยา่งเครง่ครัด ถืูกต้์อ้งและครบถ้ืว็น

ชุมูชนและสั่งคมูโดยรอ้บ และการดำาเนินงานให้้เป็ินไปิต์ามู
กฎห้มูายและระเบียบต่์าง ๆ 

ฝ่้ายบริห้ารมีูการแต่์งตั์�งคณีะที่ำางานการบริห้ารโครงการ 
ทีี่�มีูห้น้าทีี่�ดูแลรับผิดชอ้บในการคว็บคุมู และติ์ดต์ามูคว็ามู 
คืบห้น้าข้อ้งการก่อ้ส่ร้าง และการเบิกจ่ึายเงินงบปิระมูาณี 
ข้อ้งโครงการอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าจึะส่ามูารถื
ดำาเนินการต์ามูแผนงานและงบปิระมูาณีทีี่�กำาห้นด

ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูโครงการโรงไฟ์ฟ์้าทีี่�ก่อ้ส่ร้าง
แล้ว็เส่ร็จึต์ามูแผนงานและเปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ คือ้
โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมู บอ่้ที่อ้ง วิ็นด์ฟ์าร์มู ทีี่�จัึงห้วั็ด
มุูกดาห้าร ข้นาด 8 เมูกะวั็ต์ต์์ 2 โครงการ และมูโีครงการทีี่�อ้ยู่ 
ระห้ว่็างการก่อ้ส่ร้างและพััฒนา จึำานว็น 19 โครงการ ทัี่�งนี� 
จึากการบริห้ารการก่อ้ส่ร้างอ้ย่างใกล้ชิด คาดว่็าจึะส่ามูารถื
ดำาเนินการแล้ว็เส่ร็จึส่มูบูรณี์ได้ต์ามูกำาห้นด 

ปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวขั้องกับการดำำาเนิินิธุุรกิจในิปัจจุบันิ

ความเส่ียงดำา้นินิโยบายภาครัฐ การปฏิบัิติติิามกฎระเบียบ ขั้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวขั้อง

ความเส่ียงขัองการบริหารโครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร้างและพัฒนิา
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กระบว็นการผลิต์ไฟ์ฟ้์าข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ มีูการกำากับดแูล
ปิระส่ทิี่ธุภิาพัและคว็ามูมัู�นคงข้อ้งโรงไฟ์ฟ์า้ มีูการบำารุงรักษัา
และปิรับปิรุงเครื�อ้งจัึกรเพัื�อ้ลดผลกระที่บจึากการห้ยุดเดิน
เครื�อ้งจัึกรห้รือ้เครื�อ้งกำาเนิดไฟ์ฟ้์า ซ่�งอ้าจึที่ำาให้้กำาลังการผลิต์
ไฟ์ฟ์้าลดต์ำาลงกว่็าระดับทีี่�คาดการณ์ีไว้็ห้รือ้ที่ำาให้้ค่าอั้ต์รา
การใช้คว็ามูร้อ้น (Heat Rate) ส่งูกว่็าทีี่�กำาห้นดไว้็ในสั่ญญา 
ซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์า้ ส่ง่ผลต่์อ้ต้์นทุี่นการผลิต์ไฟ์ฟ์า้ทีี่�ส่งูข้่�นต์ามูไปิด้ว็ย 

ด้ว็ยปิระส่บการณีก์ารปิระกอ้บกิจึการโรงไฟ์ฟ้์ามูากกว่็า 25 ปีิ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการว็างแผนบริห้ารจัึดการและการบำารุง
รักษัาอ้ยา่งเป็ินระบบ เพัื�อ้ให้้โรงไฟ์ฟ์้ามีูการบำารุงรักษัาและ
ปิรับปิรุงเครื�อ้งจัึกรอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ โดยมีูกลยุที่ธุ์ในการ 
ปิฏิบัติ์การ ได้แก่

1. การพััฒนาเจ้ึาห้น้าทีี่�ข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้าให้้มีูคว็ามูรู้ในการ
คว็บคุมูดูแลเครื� อ้งจัึกรตั์�งแต่์ช่ว็งก่อ้ส่ร้างโรงไฟ์ฟ้์า
ปิระมูาณี 6-12 เดือ้น ก่อ้นเปิิดดำาเนินการ การพััฒนา
เพัิ�มูพัูนทัี่กษัะคว็ามูรู้และคว็ามูชำานาญข้อ้งบุคลากร 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง

2. การว็างแผนให้้มีูโรงไฟ์ฟ์้าห้ลายโครงการตั์�งอ้ยู่ในนิคมู
อุ้ต์ส่าห้กรรมูเดียว็กัน เพัื�อ้ให้้เกิดปิระส่ิที่ธุิภาพัสู่งสุ่ด 
ในการเดินเครื� อ้งและสั่บเปิลี�ยนการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์า 
ในกรณีีทีี่�เกิดเห้ต์ุข้ัดข้้อ้งข้่�น

3. การใช้ช่างผู้ชำานาญการในการซ่อ้มูบำารุงเครื�อ้งจัึกร 
ต์ามูสั่ญญาการให้้บริการงานบำารุงรักษัาระยะยาว็กับ 
ผู้ผลิต์และการคว็บคมุูดแูลโดยทีี่มูซอ่้มูบำารุงข้อ้ง บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ 

4. มีูห้น่ว็ยงาน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ ซ่�งเป็ินห้น่ว็ยงาน 
กลางทีี่�จึะปิระส่านและดูแลติ์ดต์ามูกำาห้นดงานการ 
ซอ่้มูบำารุงและการบรหิ้ารจัึดการวั็ส่ดอุุ้ปิกรณีที์ี่�ใช้ในการ 
ซ่อ้มูบำารุงโรงไฟ์ฟ์้าให้้เปิ็นไปิต์ามูเงื�อ้นไข้ข้อ้งผู้ผลิต์  
รว็มูถ่ืงการคว็บคุมูจึำานว็นวั็นการซ่อ้มูบำารุงให้้เป็ินไปิ
อ้ยา่งมีูปิระส่ิที่ธุภิาพัสู่งสุ่ด

5. การจัึดที่ำาปิระกันภัยเพัื� อ้คุ้มูครอ้งคว็ามูเส่ียห้ายแก่
เครื�อ้งจัึกร อุ้ปิกรณี์ และที่รัพัย์ส่ินข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้า รว็มูถ่ืง
การห้ยุดชะงักในการดำาเนินงานและการสู่ญเส่ียรายได้

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

กิจึการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มูมีูการใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์
เป็ินเชื�อ้เพัลิงห้ลักในการผลิต์ไฟ์ฟ์า้และไอ้นำา ปัิจึจุึบนั บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ ซื�อ้ก๊าซธุรรมูชาติ์ทัี่�งห้มูดจึาก ปิต์ที่. เพัียงรายเดียว็ 
ดังนั�น บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงอ้าจึมีูคว็ามูเส่ี�ยงจึากการทีี่� ปิต์ที่. 
ไมู่ส่ามูารถืส่่งมูอ้บและจัึดส่่งก๊าซธุรรมูชาติ์ให้้กับ บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ได้ ซ่�งอ้าจึส่่งผลให้้โรงไฟ์ฟ้์าต้์อ้งห้ยุดชะงักห้รือ้ 
ไมู่ส่ามูารถืผลิต์ไฟ์ฟ้์าและไอ้นำาส่่งมูอ้บต์ามูสั่ญญาการ 
ซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าและไอ้นำาทีี่�มีูอ้ยูไ่ด้

ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการว็างแผนและกำาห้นดปิริมูาณี 
ก๊าซธุรรมูชาติ์ทีี่� ปิต์ที่. จึะต้์อ้งจัึดห้าและส่ง่มูอ้บต์ามูส่ัญญา

ซื�อ้ข้ายก๊าซธุรรมูชาติ์แต่์ละปีิร่ว็มูกัน ทัี่�งนี� ปิต์ที่. มีูห้น้าทีี่� 
และคว็ามูรับผิดชอ้บในการจัึดห้าก๊าซธุรรมูชาติ์ต์ามูส่ัญญา 
และจึะต้์อ้งชำาระค่าปิรับเพัื�อ้ชดเชยรายได้บางส่่ว็นให้้แก่  
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้ย่างไรก็ดี BGLNG ได้รับใบอ้นุญาต์ 
ปิระกอ้บกิจึการจัึดห้าและค้าส่่งก๊าซธุรรมูชาติ์เห้ลว็จึาก  
ส่ำานักงานคณีะกรรมูการกำากับกิจึการพัลังงาน (กกพั.) เพืั�อ้นำา 
เข้า้มูาใชกั้บโครงการโรงไฟ์ฟ์า้ข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ซ่�งจึะเปิน็ 
อี้กที่างเลือ้กห้น่�งในการบรหิ้ารต้์นที่นุ และชว่็ยลดปิรมิูาณีการ 
ใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์ทีี่�พั่�งพัิง ปิต์ที่. แต่์เพัียงรายเดียว็ นอ้กจึากนี�
ยังเพัิ�มูโอ้กาส่ในการข้ยายธุุรกิจึต่์อ้ไปิ   

ความเส่ียงดำ้านิประสิทธุิภาพขัองโรงไฟฟา้ที่เปิดำดำำาเนิินิการแล้ว 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการส�งมอบและจัดำส�งเชุ่�อเพลิงหลักจาก ปติท.  
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กฟ์ผ. เป็ินผู้รบัซื�อ้ไฟ์ฟ์า้รายให้ญข่้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งเป็ิน
รัฐวิ็ส่าห้กิจึทีี่�มีูคว็ามูส่ำาคัญในการผลิต์ไฟ์ฟ์้ารายให้ญ่ทีี่�สุ่ด
และเปิน็ผู้คว็บคมุูระบบข้ายส่ง่ไฟ์ฟ์า้ทัี่�งห้มูดข้อ้งปิระเที่ศไที่ย 
ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูรายได้ห้ลักจึากการข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ 
กฟ์ผ. โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะต้์อ้งปิฏิบัติ์ต์ามูส่ัญญาและ
ภาระผูกพัันต่์าง ๆ ทีี่�กำาห้นดไว้็ในส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า

ในส่ว่็นข้อ้งการพั่�งพัิง กฟ์ผ. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ข้ยายธุุรกิจึ
จึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้าและไอ้นำาให้้กับลูกค้ารายอื้�นอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง  
เพัิ�มูคว็ามูห้ลากห้ลายข้อ้งกลุ่ มู ลูกค้า  ไ ด้แก่  ลูก ค้า
อุ้ต์ส่าห้กรรมูในปิระเที่ศไที่ยและเวี็ยดนามู รัฐวิ็ส่าห้กิจึใน
ปิระเที่ศเวี็ยดนามู กัมูพัูชา และ ส่ปิปิ.ลาว็ เปิ็นต้์น ที่ำาให้้
ส่ัดส่่ว็นปิริมูาณีการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์าให้้กับ กฟ์ผ. ลดลงจึาก
ร้อ้ยละ 64.7 ในปิี 2561 มูาเปิ็นร้อ้ยละ 63.8 ในปิี 2564  
โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังมีูแผนข้ยายฐานลูกค้าทัี่�งในปิระเที่ศ
และต่์างปิระเที่ศอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง 

ในส่่ว็นข้อ้งคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ข้อ้ง กฟ์ผ. นั�น กฟ์ผ. ได้รับการ
จัึดอั้นดับเครดิต์ทีี่�ระดับ “AAA” ด้ว็ยแนว็โน้มูอั้นดับเครดิต์ 
“Stable” ห้รือ้ “คงทีี่�” โดยที่ริส่เรที่ติ์�ง ซ่�งส่ะท้ี่อ้นถ่ืงบที่บาที่
ทีี่�ส่ำาคัญในฐานะเป็ินรัฐวิ็ส่าห้กิจึทีี่�รับผิดชอ้บในการผลิต์

และจัึดห้าไฟ์ฟ้์าให้้แก่ปิระเที่ศไที่ย และเป็ินห้น่ว็ยงานห้ลัก 
ในการผลิต์ไฟ์ฟ้์าและรับซื�อ้ไฟ์ฟ้์าจึากผู้ผลิต์ไฟ์ฟ้์าเอ้กชน 
เป็ินเจ้ึาข้อ้งและดำาเนินงานโครงการโรงไฟ์ฟ์า้ทัี่�งส่ิ�น 52 แห้ง่ 
โดยมูีกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งรว็มูทัี่�งส่ิ�น 16,082 เมูกะวั็ต์ต์์  
ซ่�งคิดเป็ินร้อ้ยละ 34.5 ข้อ้งกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�งทัี่�งปิระเที่ศ 
และยังเปิ็นเจ้ึาข้อ้งและเปิ็นผู้บริห้ารระบบส่ายส่่งไฟ์ฟ์้า 
แรงสู่งแต่์เพัียงผู้เดียว็ กฟ์ผ. จึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์าทีี่�ผลิต์เอ้งและ 
ทีี่�จัึดห้ามูาให้้กับ กฟ์ภ. และ กฟ์น. ซ่�งต่์างก็เป็ินห้น่ว็ยงาน
รฐัวิ็ส่าห้กิจึข้อ้งไที่ยด้ว็ยเชน่กัน ทัี่�งนี� กฟ์ผ. มีูโครงส่รา้งเงินที่นุ 
ทีี่�แข็้งแกร่งโดยมีูอั้ต์ราส่่ว็นห้นี�ส่ินที่างการเงินต่์อ้ส่่ว็นข้อ้ง 
ผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�ระดับ 1.1 เท่ี่า ณี 30 กันยายน 2564 มีูส่ภาพัคล่อ้ง 
โดยมีูเงินส่ดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินส่ดจึำานว็น 88,440 
ล้านบาที่

ในส่ว่็นข้อ้งการปิฏิบติั์ต์ามูสั่ญญาข้อ้้บังคับข้อ้ง กฟ์ผ. บ.ีกริมู 
เพัาเว็อ้ร์ มีูฝ่้ายคว็บคุมูปิฏิบัติ์การซ่�งเป็ินห้น่ว็ยงานกลาง 
ทีี่� มีูห้น้าทีี่�คว็บคุมู ปิระส่านงานและส่่งรายงานผลการ 
ดำาเนินงานข้อ้งโรงไฟ์ฟ้์า การจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์า แผนการซ่อ้มู
บำารุง รว็มูถ่ืงการว็างแผนจัึดการป้ิอ้งกันปัิญห้าทีี่�อ้าจึเกิด 
จึากการดำาเนินงานต่์าง ๆ เพัื�อ้ติ์ดต์ามูการปิฏิบัติ์ต์ามูส่ัญญา
และภาระผูกพัันต่์าง ๆ อ้ยา่งครบถ้ืว็น

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

ก๊าซธุรรมูชาติ์เป็ินเชื�อ้เพัลิงห้ลักส่ำาห้รับโครงการโรงไฟ์ฟ์้า
พัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งราคาก๊าซ
ธุรรมูชาติ์อ้าจึมูกีารเปิลี�ยนแปิลงเพัิ�มูส่งูข้่�นได้ในบางชว่็งเว็ลา  
ห้าก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ส่ามูารถืปิรับราคาจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์า 
ไปิยังลูกค้าได้  อ้าจึส่่งผลกระที่บต่์อ้อั้ต์รากำาไรได้ใน 
บางชว่็งเว็ลาทีี่�ราคาก๊าซธุรรมูชาติ์ปิรับตั์ว็สู่งข้่�น

ทัี่�งนี� ต์ามูสั่ญญาการซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะนำา 
ต้์นทุี่นราคาก๊าซธุรรมูชาติ์ไปิใช้ในการกำาห้นดราคาการ
จึำาห้นา่ยไฟ์ฟ์า้ได้ กล่าว็คือ้ 1. ต์ามูข้อ้้กำาห้นดในส่ญัญาซื�อ้ข้าย 
ไฟ์ฟ้์ากับ กฟ์ผ. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถืนำาราคาต้์นทีุ่น 
ก๊าซธุรรมูชาติ์ไปิใชใ้นการกำาห้นดราคาการจึำาห้นา่ยไฟ์ฟ์า้กับ 
กฟ์ผ. ต์ามูสู่ต์รราคาค่าพัลังงานไฟ์ฟ้์า และ 2. ต์ามูข้อ้้กำาห้นด

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการรับซ่�อไฟฟา้จาก กฟผ.  

ความเส่ียงจากความผันิผวนิขัองราคาเชุ่�อเพลิง
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ในส่ญัญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์ากับลกูค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในปิระเที่ศไที่ย 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์กลงข้ายไฟ์ฟ้์าอ้้างอิ้งจึากอั้ต์ราค่าไฟ์ฟ์้า
ข้ายปิลีกข้อ้ง กฟ์ภ. โดยรายละเอี้ยดการคำานว็ณีค่าไฟ์ฟ้์า 
เป็ินไปิต์ามูทีี่�ระบุในส่ญัญา นอ้กจึากนี� การทีี่� บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ได้รบัใบอ้นุญาต์นำาเข้า้ก๊าซธุรรมูชาติ์เห้ลว็ มูาใชกั้บโครงการ
โรงไฟ์ฟ้์า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นดกลยุที่ธุ์การบริห้าร 
คว็ามูเส่ี�ยงจึากราคาก๊าซธุรรมูชาติ์เห้ลว็โดยการที่ำาสั่ญญา 
ซื�อ้ข้ายระยะยาว็ เพัื�อ้กำาห้นดราคาทีี่�เห้มูาะส่มูต่์อ้ต้์นทุี่น

ข้อ้งการผลิต์ไฟ์ฟ์้า รว็มูถ่ืงการบริห้ารการใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์ 
จึาก ปิต์ที่. คว็บคู่กัน โดยมีูห้น่ว็ยงานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งที่ำาห้น้าทีี่� 
จัึดที่ำาแผนเพัื� อ้พัิจึารณีาแผนกลยุที่ธุ์ ด้านการบริห้าร 
คว็ามูเส่ี�ยงด้านราคา ภายใต้์กรอ้บการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง 
ทีี่�ได้รับคว็ามูเห็้นชอ้บจึากคณีะกรรมูการจัึดการ เพัื�อ้ลด 
ผลกระที่บจึากคว็ามูเส่ี�ยงดังกล่าว็ให้้มูากทีี่�สุ่ดและที่ำาให้้ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์มีูคว็ามูยืดห้ยุ่นในการบริห้ารจัึดการต้์นทีุ่น
ค่าก๊าซธุรรมูชาติ์

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

ความเส่ียงดำ้านิบุคลากร

ธุุรกิจึไฟ์ฟ์้า ดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูเชี�ยว็ชาญชำานาญเฉพัาะ 
ทัี่� งในด้านเที่คนิค วิ็ศว็กรรมู และการบริห้ารจัึดการ  
โดยบุคลากรข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถื 
และปิระส่บการณ์ี ในการปิฏิบติั์งานผส่มูผส่านด้านเฉพัาะที่าง 
และทัี่�ว็ไปิ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าการดำาเนินธุุรกิจึเป็ินไปิอ้ย่าง 
มีูปิระส่ิที่ธุิภาพั และปิระส่บคว็ามูส่ำาเร็จึอ้ย่างยั�งยืน ทัี่�งนี� 
บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ปิระเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงและคาดการณ์ีรายการ 
ทีี่�ส่่งผลกระที่บต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึด้านบุคลากร 2 ด้าน  
ได้แก่ 1. การพััฒนา ดูแล และรักษัาบุคลากร และ 2. การ
ส่ร้างระบบบริห้ารงานบุคคลเพัื�อ้รอ้งรับการข้ยายธุุรกิจึ 
ในอ้นาคต์ 

บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงได้กำาห้นดกลยุที่ธุด้์านการบริห้ารบุคลากร 
เพัื� อ้ป้ิอ้งกันคว็ามูเส่ี�ยงข้้างต้์นและเต์รียมูพัร้อ้มูส่ำาห้รับ 
การเติ์บโต์ข้อ้งอ้งค์กรในอ้นาคต์ ดังนี�

1. การพััฒนาการเรียนรู้ต์ามูแผนพััฒนาข้อ้ง B.Grimm 
Academy ทัี่�งในรูปิแบบการเรียนรู้จึากการปิฏิบัติ์งาน 
การเรยีนรูผ่้านการจัึดสั่มูมูนา รว็มูถ่ืงการเรยีนรูอ้้อ้นไลน์

2. การพััฒนาระบบส่รรห้าบุคลากรทีี่�มีูคว็ามูส่ามูารถื
และคว็ามูพัร้อ้มูเข้้าสู่่ระบบ Succession Plan ให้้มีู 
คว็ามูพัร้อ้มูในการก้าว็สู่ต่์ำาแห้น่งผู้บริห้ารระดับสู่ง

3. การปิรับปิรุงโครงส่ร้างระดับการบริห้ารงาน การ
ปิระเมิูนค่างาน การบริห้ารผลต์อ้บแที่น และส่วั็ส่ดิการ 
ทีี่�เห้มูาะส่มู และแข้ง่ข้ันได้ในต์ลาด

4. การส่ร้างวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรอั้นนำาไปิสู่่วิ็ส่ัยทัี่ศน์การ
ดำา เนิน ธุุร กิจึทีี่� มุู่ งส่ร้างพัลังให้้ กับส่ังคมูโลกด้ว็ย 
คว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี (Empowering the World 
Compassionately) โดยเส่ริมูส่ร้างบรรยากาศการ
ที่ำางานทีี่�นำา Mindful Compassion และ ค่านิยมูข้อ้ง
อ้งค์กร 4 ปิระการ (4Ps) คือ้ ทัี่ศนคติ์ทีี่�ดี (Positivity 
คว็ามูร่ว็มูมืูอ้ (Partnership) คว็ามูเปิ็นมืูอ้อ้าชีพั  
(Professionalism) และคว็ามูคิดริเริ�มูส่ร้างส่รรค์  
(Pioneering Spirit) มูาปิรับใช้ในการที่ำางาน

5. การบริห้ารจัึดการส่ภาพัแว็ดล้อ้มูการที่ำางานให้้ 
มีูคว็ามูคว็ามูปิลอ้ดภัยต่์อ้บุคลากรทัี่�งด้านร่างกาย 
และจิึต์ใจึ รว็มูทัี่�งส่นับส่นุนห้ลักส่ิที่ธุิมูนุษัยชน และ 
คว็ามูห้ลากห้ลายในส่ถืานทีี่�ปิฏิบัติ์งาน

6. การกำาห้นดมูาต์รการป้ิอ้งกันและคว็บคุมูคว็ามูเสี่�ยง 
จึากการแพัร่ระบาดข้อ้ง COVID-19 เช่น การ Work 
from Home ในช่ว็งส่ถืานการณ์ีฉุกเฉินต์ามูปิระกาศ
ข้อ้งภาคราชการ 
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บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์มีูนโยบายให้้โรงไฟ์ฟ์า้มูรีะบบการปิฏิบติั์งาน
ทีี่�เป็ินมูาต์รฐานส่ากล ในการดำาเนินงานด้านระบบจัึดการ
คว็ามูปิลอ้ดภัยและอ้าชีว็อ้นามัูย การจัึดการส่ิ�งแว็ดล้อ้มู  
การบรหิ้ารคว็ามูต่์อ้เนื�อ้งในการดำาเนนิงาน เพัื�อ้ลดผลกระที่บ
ต่์าง ๆ ทีี่�อ้าจึเกิดข้่�นจึากการดำาเนินงาน จัึดให้้มีูการปิลูกฝั้ง
จิึต์ส่ำาน่กด้านคว็ามูปิลอ้ดภัย อ้าชีว็อ้นามัูย และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู
กับพันักงาน ชุมูชนและส่ังคมูอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งอี้กด้ว็ย 

มีูการนำามูาต์รฐานระบบการจัึดการสิ่�งแว็ดล้อ้มูและพัลังงาน 
(ISO 14001/ISO 45001/ISO 50001) และคว็ามูปิลอ้ดภัย
ต์ามูมูาต์รฐาน TIS/OHSAS 18001 มูาใชกั้บโครงการโรงไฟ์ฟ้์า
พัลังคว็ามูร้อ้นร่ว็มูทัี่�ง 21 โครงการ และมูีมูาต์รฐานระบบ
การจัึดการสิ่�งแว็ดล้อ้มู (ISO 14001) กับโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงาน
แส่งอ้าทิี่ต์ย์ในปิระเที่ศไที่ยจึำานว็น 15 โครงการ เพัื�อ้ให้้ 
โรงไฟ์ฟ์้ามีูการพััฒนาปิรับปิรุงระบบจัึดการส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 
อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งและยั�งยืน

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

ความเส่ียงดำ้านิการเงินิ 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดโครงส่ร้างห้นี�ให้้มีูส่ัดส่่ว็นส่กุลเงิน
ดอ้ลลาร์ส่ห้รัฐ เนื�อ้งจึากมีูการซื�อ้เครื�อ้งจัึกรส่ำาห้รับโครงการ
โรงไฟ์ฟ้์าโดยใช้เงินต์ราต่์างปิระเที่ศ รว็มูทัี่�งมีูรายได้บางส่ว่็น
เป็ินส่กลุเงินต์ราต่์างปิระเที่ศ เชน่ ดอ้ลลาร์ส่ห้รัฐ กีบลาว็ และ
ดอ้งเวี็ยดนามู ห้รือ้เป็ินส่กุลเงินบาที่ซ่�งเชื�อ้มูโยงกับดอ้ลลาร์
ส่ห้รัฐ (Dollar-linked) โดยให้้อ้ยู่ในระดับทีี่�เห้มูาะส่มูกับ
โครงส่รา้งรายได้ (Natural Hedge) ซ่�งเป็ินการจึำากัดคว็ามูเส่ี�ยง 
ที่างด้านอั้ต์ราแลกเปิลี�ยนและการใช้ต์ราส่ารอ้นุพัันธุ ์ 
เชน่ ส่ัญญาซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า (Forward Contract) รว่็มูด้ว็ย

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูนโยบายในการบริห้ารและป้ิอ้งกัน 
คว็ามูเสี่�ยงจึากคว็ามูผันผว็นข้อ้งอั้ต์ราดอ้กเบี�ย โดยให้้มีู 
การติ์ดต์ามูแนว็โน้มูการเปิลี�ยนแปิลงข้อ้งอั้ต์ราดอ้กเบี�ย 
อ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ ในการลดผลกระที่บจึากคว็ามูผันผว็นข้อ้ง
อั้ต์ราดอ้กเบี�ยแบบลอ้ยตั์ว็และการบริห้ารจัึดการต้์นทุี่น
ที่างการเงิน ผา่นการใช้เครื�อ้งมืูอ้ที่างการเงินทีี่�เห้มูาะส่มู เช่น 
การอ้อ้กต์ราส่ารอ้นุพัันธุ ์การอ้อ้กหุ้้นกู้ เป็ินต้์น เพัื�อ้เปิลี�ยน
อั้ต์ราดอ้กเบี�ยแบบลอ้ยตั์ว็ให้้เป็ินอั้ต์ราดอ้กเบี�ยคงทีี่�

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้มีูการว็างแผนที่างการเงินและการใช้
เครื�อ้งมืูอ้ที่างการเงินทีี่�เห้มูาะส่มู โดยมูีการกำาห้นดนโนบาย 
ในการรักษัาสั่ดส่่ว็นห้นี�ส่ินสุ่ที่ธุิต่์อ้ส่่ว็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นอ้ย่าง 
ต่์อ้เนื�อ้ง เมืู�อ้ปีิ 2563 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้อ้อ้กหุ้้นกู้ด้อ้ยส่ิที่ธุิ
ทีี่�มีูลักษัณีะคล้ายทุี่น ไถ่ืถือ้นเมืู�อ้เลิกบริษััที่ เพัื�อ้เพัิ�มูข้ดีคว็ามู 
ส่ามูารถืในการข้ยายการลงทีุ่น ทัี่�งนี� ห้นี�ส่ินสุ่ที่ธุิส่่ว็นให้ญ่
ข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ เป็ินห้นี�ส่นิส่ทุี่ธุริะดับโครงการห้รอื้ข้อ้ง 

บริษััที่ย่อ้ยจ่ึงมีูการจัึดที่ำางบการเงินแบบวิ็ธุีงบการเงินรว็มู 
(Consolidation) ซ่�งลักษัณีะข้อ้งห้นี�ส่ินระดับโครงการ
เป็ินการกู้เงินในรูปิแบบข้อ้งเงินกู้โครงการ (Project Fi-
nance) ทีี่�ภาระผูกพันัข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นมีูจึำากัด (Limited Recourse)  
ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการรักษัาส่ัดส่ว่็นห้นี�ส่ินสุ่ที่ธุต่ิ์อ้ส่ว่็น
ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นต์ามูเงื�อ้นไข้ที่างการเงิน และไมู่มีูปัิญห้าการข้าด
ส่ภาพัคล่อ้งห้รือ้การผิดนัดการชำาระห้นี�แต่์อ้ยา่งใด

ความเส่ียงดำ้านิความปลอดำภัย อาชุีวอนิามัย ส่ิงแวดำล้อม และสังคม    

ความเส่ียงจากการมีสัดำส�วนิหนิี�สินิสุทธุิมากกว�าส�วนิขัองผู้ถื่อหุ้นิ   



089บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเส่ียงติ�อการลงทุนิขัองผูถ่้ือหลักทรัพย์

มููลค่าข้อ้งหุ้้นและส่ภาพัคล่อ้งในการซื�อ้ข้ายหุ้้นห้รือ้หุ้้นกู้  
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะมีูการเปิลี�ยนแปิลงเพัิ�มูข่้�นห้รือ้ 
ลดลงจึากปิัจึจัึยภายนอ้กทีี่�ไมู่ส่ามูารถืคว็บคุมูได้ เช่น  
ส่ภาว็ะเศรษัฐกิจึ ปัิจึจัึยที่างการเมืูอ้งทัี่�งในและต่์างปิระเที่ศ 
เป็ินต้์น ซ่�งจึะส่่งผลให้้นักลงทีุ่นมูีคว็ามูเส่ี�ยงจึากคว็ามู 
ไมู่แน่นอ้นข้อ้งอั้ต์ราผลต์อ้บแที่นทีี่�จึะได้รับ ทัี่�งนี� บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ มีูนโยบายการจ่ึายเงินปัินผลในอั้ต์ราไมู่น้อ้ยกว่็า
ร้อ้ยละ 40.0 ข้อ้งกำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน โดยคว็ามู
ส่ามูารถืในการจ่ึายเงินปัินผลจึะข้่�นอ้ยูกั่บผลการดำาเนินงาน 
กระแส่เงินส่ด คว็ามูจึำาเป็ินในการลงทุี่น เงื� อ้นไข้ และ 
ข้อ้้จึำากัดต์ามูทีี่�กำาห้นดไว้็ในส่ญัญาเงินกูย้มืู ซ่�งอ้าจึมีูคว็ามูเสี่�ยง
ทีี่�จึะจ่ึายเงินปัินผลไมู่ได้ ห้าก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ปิฏิบัติ์ต์ามู
เงื�อ้นไข้ข้อ้งข้้อ้กำาห้นดสิ่ที่ธุิข้อ้ง “หุ้้นกู้ด้อ้ยสิ่ที่ธุิทีี่�มีูลักษัณีะ
คล้ายทุี่นไถ่ืถือ้นเมืู�อ้เลิกบริษััที่” ซ่�งมีูข้้อ้กำาห้นดให้้ผู้อ้อ้ก

หุ้้นกู้มีูส่ิที่ธุแิละดุลยพิันิจึแต่์เพีัยงผู้เดียว็ทีี่�จึะเลื�อ้นการชำาระ
ดอ้กเบี�ยให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ดอ้กเบี�ยทีี่�เลื�อ้นการชำาระจึะต้์อ้ง
ส่ะส่มูดอ้กเบี�ยเพัื�อ้ชำาระให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้นกู ้และข้ณีะทีี่�มีูดอ้กเบี�ย
ค้างชำาระ ผู้อ้อ้กหุ้้นกู้จึะต้์อ้งไมู่กระที่ำาการดังต่์อ้ไปินี�

1. ปิระกาศห้รือ้จ่ึายเงินปัินผล

2. ชำาระดอ้กเบี�ยห้รือ้แจึกจ่ึายที่รัพัย์ส่ินใด ๆ แก่ผู้ถืือ้ 
ห้ลักที่รัพัย์ข้อ้งผู้อ้อ้กหุ้้นกู้ ทีี่� มีูส่ถืานะที่างกฎห้มูาย 
เท่ี่าเทีี่ยมูกับหุ้้นกู้ ห้รือ้ผู้ถืือ้ห้ลักที่รัพัย์ข้อ้งผู้อ้อ้กหุ้้นกู้ 
ทีี่�มีูส่ถืานะที่างกฎห้มูายด้อ้ยกว่็าหุ้้นกู้ และ

3. ไถ่ืถือ้น ลด ยกเลิก ซื�อ้ ห้รือ้ซื�อ้คืนซ่�งห้ลักที่รัพัย์ข้อ้ง 
ผู้อ้อ้กหุ้้นกู้ทีี่�มีูส่ถืานะที่างกฎห้มูายเท่ี่าเทีี่ยมูกับหุ้้นกู้
ห้รือ้ห้ลักที่รัพัย์ข้อ้งผู้อ้อ้กหุ้้นกู้ทีี่�มีูส่ถืานะที่างกฎห้มูาย 
ด้อ้ยกว่็าหุ้้นกู้โดยมีูค่าต์อ้บแที่น

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการข้ยายธุุรกิจึการลงทุี่นทัี่�งในและ 
ต่์างปิระเที่ศอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง โดยมีูแนว็ที่างการกลั�นกรอ้ง 
การลงทีุ่นและการปิระเมูินคว็ามูเส่ี�ยงในมิูติ์ต่์าง ๆ อ้ย่าง
รอ้บคอ้บ เช่น คว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ข้อ้งปิระเที่ศทีี่�จึะเข้้าลงทีุ่น 
นโยบายการรับซื�อ้ไฟ์ฟ์้าข้อ้งภาครัฐ ส่ภาพัแว็ดล้อ้มูด้าน
เศรษัฐกิจึ ส่งัคมู การเมูอื้ง คว็ามูเส่ี�ยงด้านเที่คนคิการปิฏิบติั์งาน 
คว็ามูเส่ี�ยงที่างการเงิน คว็ามูเส่ี�ยงที่างกฎห้มูาย การวิ็เคราะห์้
ปัิจึจัึยแว็ดล้อ้มูทีี่�อ้าจึเปิลี�ยนแปิลงไปิ รว็มูถ่ืงผลต์อ้บแที่น 
จึากการลงทีุ่น ปิระกอ้บกับการพัิจึารณีาการลงทีุ่น 

ในต่์างปิระเที่ศจึะต้์อ้งมีูพัันธุมิูต์รและทีี่� ปิร่กษัาทีี่� มีู 
คว็ามูแข็้งแกร่งและเชี�ยว็ชาญที่างธุุรกิจึในปิระเที่ศนั�น ๆ 
เพัื� อ้ให้้มัู�นใจึว่็า ได้มีูการพัิจึารณีาป้ิอ้งกันคว็ามูเส่ี�ยง 
อ้ย่างเพัียงพัอ้ และมูีผลต์อ้บแที่นเห้มูาะส่มูกับระดับ 
คว็ามูเสี่�ยงข้อ้งโครงการนั�น ๆ เพัื� อ้นำามูาปิระกอ้บการ 
พัิจึารณีาก่อ้นนำาเส่นอ้ให้้ผู้บริห้ารระดับสู่งซ่� งมีูคว็ามู
เชี�ยว็ชาญและมีูปิระส่บการณ์ีในอุ้ต์ส่าห้กรรมูมูายาว็นาน 
และนำาเส่นอ้คณีะกรรมูการบริษััที่เพัื�อ้พัิจึารณีาโครงการ
ลงทีุ่นต่์อ้ไปิ

ปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวขั้องกับการลงทุนิในิอนิาคติ

ความเส่ียงจากการพิจารณาลงทุนิในิโครงการใหม�ทั�งในิและติ�างประเทศู
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การเปิลี�ยนแปิลงส่ภาพัภมิููอ้ากาศจึากปิญัห้าส่ภาว็ะโลกรอ้้น 
(Climate Change) มีูคว็ามูรุนแรงมูากข้่�น ส่ง่ผลให้้เกิดส่ภาว็ะ 
การข้าดแคลนนำา ภัยแล้ง ภัยธุรรมูชาติ์ทีี่�รุนแรง ส่ง่ผลให้้รฐับาล 
ปิระเที่ศต่์าง ๆ  ได้อ้อ้กนโยบาย กฎระเบยีบ และกฎห้มูายเพัื�อ้
ลดการปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึก (GHG-Greenhouse Gases) 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้มีูการติ์ดต์ามูส่ถืานการณี์และการเฝ้้า
ระวั็งเห้ต์ุการณี์จึากการเปิลี�ยนแปิลงส่ภาพัภูมิูอ้ากาศทีี่� 
ส่ง่ผลกระที่บต่์อ้การดำาเนินงานอ้ยา่งใกล้ชิด ทัี่�งนี� ได้กำาห้นด
ให้้มีูแผนงานบรหิ้ารจัึดการคว็ามูเส่ี�ยงและการบรหิ้ารจัึดการ
คว็ามูต่์อ้เนื�อ้งที่างธุุรกิจึ ทีี่�จึะส่ามูารถืลดการปิล่อ้ยก๊าซ
เรือ้นกระจึกจึากกระบว็นการผลิต์ทัี่�งที่างต์รงและที่างอ้้อ้มู  
(Scope 1 และ 2) และห้าแนว็ที่างให้้การดำาเนินงานเกิด
ปิระสิ่ที่ธุภิาพัและปิระส่ทิี่ธุผิลสู่งส่ดุ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูนโยบาย 
พััฒนาและปิรับปิรุงปิระสิ่ที่ธุิภาพัด้ว็ยการใช้เที่คโนโลยี
ส่ะอ้าดเพัื� อ้เป็ินการใช้ที่รัพัยากรธุรรมูชาติ์อ้ย่างคุ้มูค่า  
มีูการกำาห้นดนโยบายข้ยายการลงทุี่นด้านพัลังงานที่ดแที่น 
การดำาเนินการปิรับปิรุงปิระสิ่ที่ธุิภาพัในกระบว็นการ

ผลิต์เพัื�อ้ลดการปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึก และผลักดันให้้มีู 
การดำาเนินโครงการอ้นุรักษ์ัพัลังงานอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ว็างแผนงานรอ้งรับและเริ�มูปิรับตั์ว็ 
ซ่�งครอ้บคลุมูทัี่�งการดำาเนินธุุรกิจึปัิจึจุึบันและการลงทีุ่น 
ในอ้นาคต์ เพัื�อ้ปิระเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงและโอ้กาส่ด้านส่ภาพั
ภูมิูอ้ากาศทีี่�มีูผลกระที่บต่์อ้รายงานที่างการเงินและการ
ดำาเนินงานข้อ้งกิจึการต์ามูแนว็ที่างข้อ้ง TCFD (Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosure) ทัี่�ง 2 ด้าน 
1) คว็ามูเส่ี�ยงจึากการเปิลี�ยนแปิลงไปิสู่่สั่งคมูคาร์บอ้นต์ำา 
(Transition Risk) และ 2) คว็ามูเส่ี�ยงจึากการเปิลี�ยนแปิลง
ส่ภาพัภูมิูอ้ากาศเชิงกายภาพั (Physical Risk) ทัี่�งนี� บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ได้เข้้าร่ว็มูเปิ็นส่มูาชิกเครือ้ข้่ายคาร์บอ้นนิว็ที่รัล
ปิระเที่ศไที่ย (Thailand Carbon Neutral Network-TCNN) 
เป็ินเครือ้ข้่ายทีี่�ช่ว็ยส่่งเส่ริมูคว็ามูร่ว็มูมืูอ้ระห้ว่็างภาครัฐ 
ภาคเอ้กชน และภาคท้ี่อ้งถิื�น/ชุมูชน ในการยกระดับการลด 
ก๊าซเรือ้นกระจึก ต์ามูเจึต์นารมูณ์ีข้อ้งปิระชาคมูโลกทีี่�ปิรากฏ
ในเป้ิาห้มูายข้อ้งคว็ามูต์กลงปิารีส่ (Paris Agreement)  
ว่็าด้ว็ยการเปิลี�ยนแปิลงส่ภาพัภูมิูอ้ากาศ 

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

ความเส่ียงดำ้านิความปลอดำภัยทางไซเบอร์    

การคุกคามูที่างไซเบอ้ร์ (Cyber Attack) และคว็ามูมัู�นคง
ปิลอ้ดภัยที่างไซเบอ้ร์ (Cyber Security) มีูแนว็โน้มูเพัิ�มูข้่�น 
และห้ากข้าดการจัึดการทีี่� ดี ในการเ ก็บ รักษัาข้้อ้ มููล 
และระบบการดูแลปิ้อ้งกัน อ้าจึก่อ้ให้้เกิดการรั�ว็ไห้ลข้อ้ง
ข้้อ้มููลส่ำาคัญและส่่งผลเสี่ยห้ายต่์อ้การดำาเนินงาน บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ได้ดำาเนินการแยกระบบคอ้มูพิัว็เต์อ้ร์ทีี่�ใช้ดำาเนิน
ธุุรกิจึ (IT-Information Technology) และระบบคอ้มูพิัว็เต์อ้ร์
ทีี่�ใช้ดำาเนินงานในโรงไฟ์ฟ้์า (OT-Operation Technology) 
โดยปิฏิบติั์ต์ามูกรอ้บข้อ้ง พั.ร.บ. คว็ามูมัู�นคงปิลอ้ดภัยไซเบอ้ร์ 
ข้อ้งปิระเที่ศไที่ย ปีิ พั.ศ.2562 และดำาเนินการจัึดระบบ
รับรอ้งคว็ามูปิลอ้ดภัยข้อ้งข้้อ้มููลต์ามูมูาต์รฐานส่ากล ISO/
IEC 27001 มีูการปิระเมูินคว็ามูเส่ี�ยงและแผนงานบริห้าร

จัึดการด้านการรักษัาคว็ามูปิลอ้ดภัยข้อ้งข้้อ้มููล มีูการฝึ้ก
อ้บรมูพันักงานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งด้านระบบการจัึดการข้้อ้มููลและ
เที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ มีูการจัึดที่ำาและซักซ้อ้มูแผนงาน 
การป้ิอ้งกัน เฝ้้าระวั็ง และการจัึดการผลกระที่บทีี่�อ้าจึเกิดจึาก
การโจึมูตี์ที่างไซเบอ้ร์ 

ในปีิ 2564 ทีี่�ผ่านมูา บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับ 
การเต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูในการบริห้ารจัึดการภาว็ะฉุกเฉิน
และภาว็ะวิ็กฤต์ทีี่�อ้าจึเกิดข้่�น  มีูการดำาเนินการซ้อ้มู
แผนการส่ื�อ้ส่ารในภาว็ะวิ็กฤต์ เพัื�อ้กำาห้นดแนว็ที่างในการ
ป้ิอ้งกันระบบคว็ามูมัู�นคงปิลอ้ดภัยที่างไซเบอ้ร์ และเต์รียมู 
คว็ามูพัรอ้้มูรบัมูอื้กับภัยคกุคามูที่างไซเบอ้ร ์ให้้มีูปิระส่ทิี่ธุภิาพั
และครอ้บคลุมูมูากยิ�งข้่�น 

ปัจจัยความเส่ียงที่เกิดำขัึ�นิใหม�

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนิแปลงสภาพภูมิอากาศู
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การดำาเนินธุุรกิจึมีูการใช้และจัึดเก็บข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคลข้อ้ง
ลูกค้า คู่ค้า และพันักงาน ซ่�งอ้าจึมีูคว็ามูเส่ี�ยงเกิดการรั�ว็ไห้ล
ข้อ้งข้้อ้มููลและส่่งผลเสี่ยห้ายต่์อ้ชื�อ้เสี่ยงและภาพัลักษัณ์ี 
ดังนั�นเพัื�อ้ส่รา้งคว็ามูเชื�อ้มัู�นให้้กับผู้มูสี่ว่็นได้เส่ยีที่กุภาคส่ว่็น 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการบริห้ารจัึดการ
ข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคล รว็มูทัี่�งกำากับดูแลให้้มีูการดำาเนินการ 
ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับกฎห้มูาย กฎระเบียบทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เช่น  

พัระราชบัญญัติ์คุ้มูครอ้งข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคล พั.ศ. 2562  
โดยให้้คว็ามูส่ำาคัญทัี่�งในด้านการดูแล การนำาข้้อ้มููลไปิใช้
ปิระโยชน์ต์ามูวั็ต์ถืุปิระส่งค์ทีี่�ถืูกต้์อ้ง การจัึดเก็บ การที่ำาลาย 
เป็ินต้์น โดยในปิี 2564 ได้ปิระกาศนโยบายคุ้มูครอ้งข้้อ้มููล
ส่่ว็นบุคคล และแต่์งตั์�งเจ้ึาห้น้าทีี่�คุ้มูครอ้งข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคล 
และจัึดตั์�งคณีะกรรมูการคุ้มูครอ้งข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคล เพัื�อ้ให้้
มัู�นใจึว่็าจึะส่ามูารถืดำาเนินการปิกป้ิอ้งข้้อ้มููลส่ว่็นบุคคลได้ 

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

ส่ถืานการณี์การแพัร่ระบาดข้อ้ง COVID-19 ส่่งผลต่์อ้
เศรษัฐกิจึ และสั่งคมูทัี่�ว็โลก รว็มูถ่ืงส่่งผลกระที่บต่์อ้บริษััที่  
คู่ค้า ลูกค้า ในด้านการผลิต์ และการดำาเนินธุุรกิจึ บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้การบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงจึาก 
ผลกระที่บข้อ้งส่ถืานการณี์ดังกล่าว็ โดยติ์ดต์ามูเฝ้้าระวั็ง
ส่ถืานการณี์อ้ยา่งใกล้ชิด 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูนโยบายให้้โรงไฟ์ฟ์้าจัึดที่ำาแผนงานและ
การดำาเนินงานด้านการบริห้ารคว็ามูต่์อ้เนื�อ้งที่างธุุรกิจึ 
(BCP-Business Continuity Plan และ BCM-Business 
Continuity Management) โดยให้้เป็ินไปิต์ามูมูาต์รฐาน 
ISO 22301 เพัื�อ้เต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูในการบริห้ารจัึดการกับ
ส่ถืานการณ์ีฉุกเฉินและภาว็ะวิ็กฤต์ให้้ครอ้บคลุมูทีุ่กข้ั�นต์อ้น
การดำาเนินงานทีี่�ส่ำาคัญ ต์ลอ้ดจึนให้้มีูการฝึ้กซอ้้มูแผนฉกุเฉนิ
และแผนการบริห้ารคว็ามูต่์อ้เนื�อ้งที่างธุุรกิจึ รว็มูถ่ืงที่บที่ว็น

แผนการบริห้ารจัึดการเป็ินปิระจึำาทีุ่กปีิ เพัื�อ้ให้้ส่ามูารถื
ดำาเนินธุุรกิจึได้อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งและมีูปิระส่ิที่ธุภิาพั

ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ดำาเนินแผนการบริห้าร 
คว็ามูต่์อ้เนื� อ้งที่างธุุรกิจึ โดยอ้อ้กมูาต์ราการคว็บคุมู 
การแพัร่ระบาดและป้ิอ้งกันการติ์ดเชื�อ้จึากส่ถืานการณี์ 
การแพัร่ระบาดข้อ้ง COVID-19 เช่น จัึดห้าและดำาเนินการ 
ให้้พันักงานและครอ้บครวั็ได้รบัวั็คซนี จัึดให้้มีูการวั็ดอุ้ณีห้ภมิูู 
ใส่่ห้น้ากากอ้นามัูยก่อ้นเข้้าพัื�นทีี่�ส่ำานักงาน/พัื�นทีี่�ก่อ้ส่ร้าง  
จัึดห้าแอ้ลกอ้ฮอ้ลล์ล้างมืูอ้ จัึดให้้พันักงานที่ำางานจึากทีี่�บ้าน 
(Work from Home) โดยมีูการเต์รียมูพัร้อ้มูด้านเที่คโนโลยี
ส่ารส่นเที่ศและคว็ามูปิลอ้ดภัยที่างไซเบอ้ร์ และในกรณีีพับ
ผู้ติ์ดเชื�อ้ในพัื�นทีี่�จึะดำาเนินการจึำากัดบริเว็ณีผู้ส่ัมูผัส่ใกล้ชิด
เพัื�อ้ป้ิอ้งกันการแพัรก่ระจึาย

ความเส่ียงดำ้านิการรักษัาความปลอดำภัยขัองขั้อมูล 

ความเส่ียงจากสถืานิการณ์แพร�ระบาดำ COVID-19



092 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

อุ้ต์ส่าห้กรรมูไฟ์ฟ์้าข้อ้งปิระเที่ศไที่ยมีูแนว็โน้มูปิรับเปิลี�ยน 
สู่รู่ปิแบบการกระจึายตั์ว็แบบไมู่รว็มูศูนย์ (Decentralisation) 
ในอ้นาคต์ นอ้กจึากนี�ส่ำานักงานคณีะกรรมูการกำากับกิจึการ 
พัลังงาน (กกพั.) เริ�มูอ้อ้กใบอ้นุญาต์จัึดห้าและค้าส่่ง
ก๊าซธุรรมูชาติ์เห้ลว็ (LNG) ห้รือ้ Shipper License 
ให้้แก่บริษััที่เอ้กชนในปิี 2563 ซ่�งเพัิ�มูคว็ามูคล่อ้งตั์ว็ในการ
จัึดห้าก๊าซธุรรมูชาติ์และส่นับส่นุนให้้มีูการ Decentralisation  
มูากข้่�น 

ห้ากมีูการปิรับเปิลี�ยนสู่ ่ Decentralisation ห้รือ้มีูการติ์ดตั์�ง
ระบบผลิต์ไฟ์ฟ้์าใกล้ผู้ใช้ อ้าจึนำาไปิสู่่การลดคว็ามูต้์อ้งการ
ในการซื�อ้ไฟ์ฟ์้าจึากระบบ (กฟ์ภ. และ กฟ์น.) ส่ง่ผลให้้ กฟ์ผ. 
จึะลดปิริมูาณีการซื�อ้ไฟ์ฟ์้าจึากภาคเอ้กชนผ่าน IPP และ 
SPP ห้ลังจึากทีี่�ส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์า (PPA) ทีี่�มีูอ้ยู่ที่ยอ้ย
ห้มูดอ้ายุลง ซ่�งปัิจึจุึบนั รายได้ส่ว่็นให้ญข่้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์  
มูาจึาก กฟ์ผ. (ในสั่ดส่่ว็นร้อ้ยละ 63.8 ข้อ้งรายได้ปีิ 2564)  
ต์ามูสั่ญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์า (PPA) ระยะยาว็อ้ายุ 20-25 ปีิ   
โดยปัิจึจุึบันมีูอ้ายุส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ้์าเห้ลือ้อี้กมูากกว่็า  
15 ปีิ (ไมู่นับรว็มูโครงการทีี่�ส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าจึะห้มูด
อ้ายุลงภายในปีิ 2565 จึำานว็น 5 ส่ัญญา ทีี่�อ้ยู่ระห้ว่็างการ
ก่อ้ส่รา้งโรงไฟ์ฟ้์าให้มู่เพัื�อ้ที่ดแที่นโรงไฟ์ฟ้์าเดิมูมีูกำาห้นดเปิิด 
ดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ในปีิ 2565) อ้ย่างไรก็ดี ยังมีูคว็ามู 
ไมูช่ดัเจึนจึากรฐับาลในเรื�อ้งการต่์อ้อ้ายุส่ญัญาห้รอื้การอ้นญุาต์
ให้้ส่รา้งโรงไฟ์ฟ้์าให้มู่เพัื�อ้ที่ดแที่น จ่ึงมีูคว็ามูเส่ี�ยงในระยะยาว็
ในส่ว่็นข้อ้งรายได้จึาก กฟ์ผ. โดยเฉพัาะอ้ยา่งยิ�งห้ากแนว็โนมู้ 
Decentralisation ข้ยายตั์ว็ข้่�นมูากและคว็ามูต้์อ้งการซื�อ้
ไฟ์ฟ์้าจึากการไฟ์ฟ์้ามีูลดลง จ่ึงมีูโอ้กาส่ทีี่� กฟ์ผ. จึะลดการ
ซื�อ้ไฟ์ฟ์้าภายใต้์ส่ัญญา PPA ระยะยาว็จึากภาคเอ้กชนลงได้ 
ซ่�งจึะกระที่บรายได้ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 

บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการปิระเมิูนคว็ามูเสี่�ยงทัี่�งในระยะสั่�นและ
ระยะยาว็ แมู้ส่ัญญา PPA กับ กฟ์ผ. ทีี่�มีูอ้ยู่ในปัิจึจุึบันจึะ
ส่ร้างคว็ามูมัู�นคงข้อ้งกระแส่เงินส่ดไปิอี้กยาว็นานกว่็า 15 ปีิ  
เราได้คำาน่งถ่ืงคว็ามูเส่ี�ยงด้านนี�และมีูการเต์รียมูพัร้อ้มู 
อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง โดยมีูแผนดังนี�  

1. การข้ยายสั่ญญา PPA กับลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูห้รือ้ผู้ใช้
ไฟ์ฟ์้าโดยต์รงอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง

2. การข้ยายธุุรกิจึในรูปิแบบโรงไฟ์ฟ้์าทีี่�ผลิต์ไฟ์ฟ้์าเพัื�อ้ใช้
เอ้งห้รือ้ข้ายต์รง (IPS-Independent Power Supply) 
โดยมีูการเต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูดังนี�

 - ได้รับใบอ้นุญาต์นำาเข้้า LNG เพัื� อ้นำาไปิสู่่คว็ามู 
 ยืดห้ยุ่นและคว็ามูคล่อ้งตั์ว็ ในการจัึดตั์�งโรงไฟ์ฟ้์า 
 แบบ IPS ในอ้นาคต์

 - มีูแผนข้ยายธุุรกิจึไปิสู่่การให้้บริการไฟ์ฟ์้าและ 
 ส่าธุารณีูปิโภคให้้กับอ้าคารพัาณีิชย์และโครงการ 
 อ้สั่งห้าริมูที่รัพัย์โดยเปิิดตั์ว็พัันธุมิูต์รในการร่ว็มูทุี่น 
 กับ บมูจึ. ยูนิเว็นเจึอ้ร ์(UV)  เมืู�อ้เดือ้นมูกราคมู 2564

 -  ที่ำาบันท่ี่กข้้อ้ต์กลงกับ กฟ์ภ. และ กฟ์น. เพัื�อ้เต์รียมู 
 คว็ามูพัร้อ้มูด้านเครือ้ข้่ายส่ายส่่งส่ำาห้รับการข้ยาย 
 ธุุรกิจึด้าน IPS

 -  พััฒนาโครงการโรงไฟ์ฟ้์าแบบผส่มูผส่าน (Hybrid)  
 ในพัื�นทีี่�ส่นามูบินอู่้ต์ะเภา ปิระกอ้บด้ว็ยโรงไฟ์ฟ้์า 
 พัลังคว็ามูร้อ้นรว่็มู 80 เมูกะวั็ต์ต์์ โครงการผลิต์ ไฟ์ฟ้์า 
 จึากพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ 18 เมูกะวั็ต์ต์์ และระบบ 
 กักเก็บพัลังงาน (ESS) 50 เมูกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง  มีูกำาห้นด 
 การเปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ภายในปีิ 2566

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

ความเส่ียงจากแนิวโนิ้มการกระจายติัวแบบไม�รวมศููนิย์ (Decentralisation) 
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จึากเป้ิาห้มูายการลดก๊าซเรือ้นกระจึกจึากปิระเที่ศต่์าง ๆ  
ทัี่�ว็โลกคว็บคู่ไปิกับการพััฒนาเที่คโนโลยี จ่ึงมีูแนว็โน้มูทีี่�จึะ 
มีูการเปิลี�ยนมูาใช้รถืยนต์์ไฟ์ฟ์้า (EV-Electric Vehicle) 
มูากข่้�น ทัี่�งนี�ห้ากมีูการเปิลี�ยนผ่านจึากการผลิต์รถืยนต์์ทีี่�ใช้
นำามัูนและข้ับเคลื�อ้นด้ว็ยเครื�อ้งยนต์์ส่ันดาปิภายใน (ICE- 
Internal Combustion Engine) ไปิสู่่ EV จึะส่่งผลกระที่บ 
อ้ย่างมีูนัยส่ำาคัญต่์อ้ห้่ว็งโซ่อุ้ปิที่านผู้ผลิต์ชิ�นส่่ว็นรถืยนต์์ 
เนื�อ้งจึากรถืยนต์์ ICE มีูจึำานว็นชิ�นส่ว่็นปิระกอ้บถ่ืง 30,000 
ชิ�น ในข้ณีะทีี่� EV มีูจึำานว็นชิ�นส่่ว็นปิระกอ้บเพัียงปิระมูาณี 
5,000 ชิ�น

ส่ำาห้รับปิระเที่ศไที่ย มีูการส่นับส่นุนการใช้และการผลิต์ 
EV อ้ย่างชัดเจึนในปิี 2563 มีูการจัึดตั์�งคณีะกรรมูการ
นโยบายยานยนต์์ไฟ์ฟ์้าแห้่งชาติ์ (the National EV Policy  
Committee ห้รือ้ บอ้ร์ด EV)  เพัื�อ้ข้ับเคลื�อ้นอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
EV ในปิระเที่ศเป็ินครั�งแรก โดยเมืู�อ้เดือ้นพัฤษัภาคมู 2564 
ทีี่�ปิระชุมูบอ้ร์ด EV ได้ตั์�งเปิ้าผลิต์รถืยนต์์ทีี่�ปิล่อ้ยมูลพัิษั 
เป็ินศูนย์ (ZEV-Zero Emission Vehicle) ในสั่ดส่่ว็น 
ร้อ้ยละ 30 ในปีิ 2573

อุ้ต์ส่าห้กรรมูผลิต์ชิ�นส่่ว็นยานยนต์์ถืือ้เป็ินอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
ทีี่�มีูคว็ามูส่ำาคัญต่์อ้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
มีูรายได้จึากการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้าให้้กับลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
ในปิระเที่ศไที่ยรอ้้ยละ 23.1 ข้อ้งรายได้รว็มู ซ่�งปิระกอ้บด้ว็ย 

ปิริมูาณีการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้าให้้กับอุ้ต์ส่าห้กรรมูผลิต์ชิ�นส่่ว็น
ยานยนต์์ถ่ืงร้อ้ยละ 42.9 ข้อ้งธุุรกิจึจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้าให้้กับ
ลกูค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในปิระเที่ศไที่ย ซ่�งจึากการปิระเมูนิชิ�นส่ว่็น 
ปิระกอ้บรถืยนต์์ข้อ้งลูกค้า คาดว่็าร้อ้ยละ 30.0-40.0 ข้อ้ง 
ลูกค้ากลุ่มูชิ�นส่่ว็นยานยนต์์มีูโอ้กาส่ได้รับผลกระที่บเชิงลบ
จึากการเปิลี�ยนผ่านนี�

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงมีูการติ์ดต์ามูส่ถืานการณี์ แนว็โน้มูธุุรกิจึ 
และแผนการระยะยาว็ข้อ้งลูกค้าอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ เพัื�อ้นำา
มูาวิ็เคราะห์้และเต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูในการปิรับเปิลี�ยนแผน
ธุุรกิจึให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับการเปิลี�ยนแปิลง โดยมีูการส่ำารว็จึคว็ามู
ต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ้์าทีี่�มีูคุณีภาพัสู่งจึากโรงงานอุ้ต์ส่าห้กรรมู
ต่์าง ๆ ในนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูทีี่�โรงไฟ์ฟ์้า SPP ข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ตั์�งอ้ยู่ เพัื�อ้ให้้ส่ามูารถืจัึดห้าลูกค้าให้มู่ได้ทัี่นท่ี่ว็งทีี่ 
นอ้กจึากนี�ยังอ้ยู่ระห้ว่็างการปิรับคว็ามูส่มูดุลในส่ัดส่่ว็น
ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูแต่์ละกลุ่มู โดยมีูแผนข้ยายฐานลูกค้า 
ในอุ้ต์ส่าห้กรรมูอื้�นเพัิ�มูเติ์มู เช่น ปิิโต์รเคมีู อ้าห้ารและ 
เครื�อ้งดื�มู และคาดว่็าส่ัดส่ว่็นการจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้าให้้กับผู้ผลิต์
ชิ�นส่ว่็นรถืยนต์์จึะลดลงสู่ร้่อ้ยละ 25.0-28.0 ข้อ้งการจึำาห้น่าย
ไฟ์ฟ์้าให้้กับลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูไที่ยในปีิ 2573 และมุู่งข้ยาย
ฐานลูกค้าสู่่ธุุรกิจึทีี่�มีูแนว็โน้มูคว็ามูต้์อ้งการในระยะยาว็  
เชน่ ดาต้์าเซนเต์อ้ร ์ส่ว่็นปิระกอ้บข้อ้ง EV และอ้าห้าร เปิน็ต้์น 
อี้กทัี่�งมีูการข้ยายธุุรกิจึสู่่การให้้บริการด้านส่าธุารณูีปิโภค 
ครบว็งจึรส่ำาห้รับอ้าคารพัาณีิชย์และอ้ส่ังห้าริมูที่รัพัย์ด้ว็ย

การิบีริิหาริจัด้การิคัวัามเสี�ยง

ความเส่ียงการส�งเสริมการผลิติรถืยนิติ์ไฟฟา้ขัองประเทศูไทย
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การขับัเคล่่อนิธุรุกจิเพ่่อความยัง่ยน่ิ

การกำากับดำูแลดำ้านิความยั่งย่นิ

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มุู่งมัู�นส่ร้างการเติ์บโต์ข้อ้งธุุรกิจึในระยะยาว็ โดยคำาน่งถ่ืงปิระโยชน์
และผลกระที่บต่์อ้ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ย เราเชื�อ้เป็ินอ้ย่างยิ�งว่็าการว็างรากฐานการกำากับ
ดูแลด้านคว็ามูยั�งยืนทีี่�แข้็งแรง มีูการถ่ืว็งดุลอ้ยา่งเห้มูาะส่มูและส่ามูารถืต์รว็จึส่อ้บได้ 
จึะส่่งผลให้้บริษััที่ส่ามูารถืข้ับเคลื�อ้นอ้งค์กรไปิสู่่การดำาเนินธุุรกิจึอ้ย่างยั�งยืนได้อ้ย่าง
มีูปิระส่ิที่ธุภิาพั

ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้แต่์งตั์�งค์ณ์ะกรรมการกำากับด์ูแลกิจการและ 
ค์วีามยั�งยืน โดยข้ยายข้อ้บเข้ต์ข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการเดิมู ให้้มีูห้น้าทีี่�
และคว็ามูรับผิดชอ้บเพัิ�มูเติ์มูจึากด้านบรรษััที่ภิบาล ครอ้บคลุมูถ่ืงด้านคว็ามูยั�งยืน  
ทัี่�งในมูติิ์เศรษัฐกิจึ มิูติ์ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู มิูติ์ส่งัคมู และธุรรมูาภิบาล คณีะกรรมูการกำากับดูแล
กิจึการและคว็ามูยั�งยนืมีูห้น้าทีี่�ให้้ข้อ้้เส่นอ้แนะ กลั�นกรอ้งและที่บที่ว็นนโยบาย กลยุที่ธุ ์
แผนการดำาเนินงาน เป้ิาห้มูายคว็ามูยั�งยืนข้อ้งอ้งค์กร ต์ลอ้ดจึนติ์ดต์ามูผล และกำากับ
ดแูลด้านการเปิิดเผยข้อ้้มููลด้านคว็ามูยั�งยนืให้้เป็ินไปิต์ามูห้ลักการและมูาต์รฐานส่ากล 
โดยรายงานต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่อ้ยา่งส่มูำาเส่มูอ้ 

ในด้านการบริห้ารจัึดการ คณีะกรรมูการบริห้ารมีูห้น้าทีี่�กำาห้นดกลยุที่ธุ์ แผนการ
ดำาเนินงาน และเปิ้าห้มูายด้านคว็ามูยั�งยืน ต์ลอ้ดจึนติ์ดต์ามูผลการดำาเนินงานให้้ 
เป็ินไปิต์ามูเปิ้าห้มูายอ้งค์กร นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดตั์�งฝ่้ายคว็ามูยั�งยืน
อ้งค์กรซ่�งรายงานต์รงต่์อ้ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารด้านการเงิน มีูห้น้าทีี่�ส่่งเส่ริมูการ
ดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืน เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าบริษััที่จึะนำาแนว็ที่างกลยุที่ธุแ์ละแผนงาน
ด้านคว็ามูยั�งยืนไปิปิฏิบัติ์ได้อ้ยา่งมีูปิระส่ิที่ธุภิาพั และบรรลุต์ามูเป้ิาห้มูายข้อ้งอ้งค์กร  
พัร้อ้มูปิลูกฝั้งคว็ามูยั�งยืนในกระบว็นการที่ำางานข้อ้งแต่์ละห้น่ว็ยงานผ่านการ 
ปิระส่านงานอ้ยา่งใกล้ชดิ ต์ลอ้ดจึนส่ร้างคว็ามูรูค้ว็ามูเข้า้ใจึ ติ์ดต์ามูผลการดำาเนินงาน  
โดยมีูการรายงานคว็ามูคืบห้น้าและผลการดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืนต่์อ้ 
คณีะกรรมูการบริห้าร และคณีะกรรมูการกำากับดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยนือ้ยา่งน้อ้ย 
ไต์รมูาส่ละห้น่�งครั�ง (ดูรายละเอี้ยดเพัิ�มูเติ์มูเกี�ยว็กับคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ
และคว็ามูยั�งยืน ทีี่�แบบ 56-1 (One Report) ปิระจึำาปีิ 2564 หั้ว็ข้้อ้ “รายงาน 
คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน”)
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แนิวทางการขัับเคล่่อนิธุุรกิจเพ่่อความยั่งย่นิ

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ว็างแนว็ที่างการข้ับเคลื�อ้นธุุรกิจึเพัื�อ้คว็ามูยั�งยืน ส่อ้ดคล้อ้งกับวิ็ส่ัยทัี่ศน์ทีี่�มุู่งส่ร้างพัลังให้้กับสั่งคมูโลก 
ด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี  โดยแนว็ที่างดังกล่าว็ปิระกอ้บด้ว็ยการพััฒนาอ้งค์ปิระกอ้บข้ั�นพัื�นฐานเพัื�อ้ว็างรากฐานทีี่�แข็้งแกร่ง 
สู่ค่ว็ามูยั�งยืนภายใต้์ห้ลักธุรรมูาภิบาลทีี่�ดี และการดำาเนินยุที่ธุศาส่ต์ร์ห้ลักสู่ค่ว็ามูยั�งยืนในมิูติ์เศรษัฐกิจึ ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูและส่ังคมู  
ซ่�งครอ้บคลุมูถ่ืงปิระเด็นทีี่�ส่ำาคัญด้านคว็ามูยั�งยนืข้อ้งบริษััที่ เพัื�อ้ส่ง่เส่ริมูการดำาเนินธุุรกิจึสู่ก่ารเติ์บโต์ในระยะยาว็ พัรอ้้มูส่ง่มูอ้บ
คุณีค่าเชิงบว็กต่์อ้ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียทีุ่กกลุ่มูต์ลอ้ดห้่ว็งโซ่คุณีค่าอ้ย่างเห้มูาะส่มูและเป็ินธุรรมู ส่อ้ดคล้อ้งกับเป้ิาห้มูายการพััฒนา 
ทีี่�ยั�งยืนแห้่งส่ห้ปิระชาติ์ (UN SDGs) (ดูรายละเอี้ยดเพัิ�มูเติ์มูเกี�ยว็เป้ิาห้มูายและส่รุปิผลดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืนทีี่�หั้ว็ข้้อ้ 
“ผลการดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืนทีี่�โดดเด่น” ข้อ้งรายงานคว็ามูยั�งยืนปิระจึำาปีิ 2564)

การพัฒนิารากฐานิสู�ความยั่งย่นิภายใติ้หลักธุรรมาภิบาล

การิเคัาริพัต่อ 
สิที่ธิมนุษัยชีน

การิบีริิหาริการิจัด้การิ 
ห่วังโซ่อุปีที่าน

คัวัามปีลอด้ภยัด้้านไซเบีอร์ิ 
และการิคัุม้คัริองข้อ้มูลสว่ันบีคุัคัล

การิมีส่วันริ่วัม 
ข้องผูู้้มีส่วันได้้เสีย

“สร้างพลังให้กับสังคมโลกดำ้วยความโอบอ้อมอารี”

เศูรษัฐกิจ ส่ิงแวดำล้อม สังคม

คัวัามเปี็นเลิศ 
ด้้านพัลังงานไฟฟา้

การิจัด้การิด้้านการิเปีลี�ยนแปีลง 
ข้องสภาพัภูมิอากาศ

พันักงานข้องเริา

การิบีริิหาริ 
คัวัามสัมพัันธ์กับีลูกคั้า

การิบีริิหาริจัด้การิสิ�งแวัด้ล้อม 
และที่ริัพัยากริอย่างมีปีริะสิที่ธิภาพั

อาชีีวัอนามัย 
และคัวัามปีลอด้ภัย

การิเปีลี�ยนผู้่าน 
สู่ยุคัด้ิจิที่ัล

การิอนุริักษ์ัคัวัามหลากหลาย 
ที่างชีีวัภาพัและปี่าไม้

การิพััฒนาชีุมชีน 
และสังคัม

ยุทธุศูาสติร์หลักสู�ความยั่งย่นิ
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การจัดำการผลกระทบติ�อผู้มีส�วนิไดำ้เสียในิห�วงโซ�คุณค�าขัองธุุรกิจ

การจัดำหาทรัพยากร 

• การิสริริหาพ่ั�นที่ี�สำาหริับีจัด้ตั�ง 
โริงไฟฟา้ 

• การิจัด้หาวััตถืุด้ิบี เคัริ่�องจักริ
และอุปีกริณ์ในการิผู้ลิตที่ี�ไฟฟา้
ที่ี�ได้้มาตริฐาน มีคัุณภาพั  
เปี็นมิตริต่อสิ�งแวัด้ล้อมและ
ชีุมชีน 

• การิบีริิหาริสัญญาซ่�อข้ายไฟฟา้

• การิจัด้การิด้้านการิเปีลี�ยนแปีลง
ข้องสภาพัภูมิอากาศ 

• การิบีริิหาริจัด้การิสิ�งแวัด้ล้อม
และที่ริัพัยากริอย่างมี
ปีริะสิที่ธิภาพั

• การิอนุริักษ์ัคัวัามหลากหลายที่าง
ชีีวัภาพัและปี่าไม้ 

• การิพััฒนาชีุมชีนและสังคัม  
• การิบีริิหาริจัด้การิห่วังโซ่อุปีที่าน  
• การิมีส่วันริ่วัมข้องผูู้้มีส่วันได้้เสีย 

• กำาหนด้ริะเบีียบีและริอบีการิ 
บีำาริุงริักษัาเคัริ่�องจักริและ
อุปีกริณ์ 

• การิพััฒนาคัวัามเปี็นเลิศ 
ด้้านพัลังงานไฟฟา้ และการิ 
ส่งเสริิมการิใชี้ที่ริัพัยากริ 
อย่างมีปีริะสิที่ธิภาพั 

• กำาหนด้แนวัที่างการิบีริิหาริ
จัด้การิอาชีีวัอนามัยและคัวัาม
ปีลอด้ภัย 

• กำาหนด้แนวัที่างการิบีริิหาริ
จัด้การิด้้านสิ�งแวัด้ล้อม

• ริับีฟงัและแลกเปีลี�ยนคัวัามคัิด้
เห็นข้องชีุมชีนริอบีโริงไฟฟา้

• คัวัามเปี็นเลิศด้้านพัลังงาน
ไฟฟา้ 

• อาชีีวัอนามัยและคัวัามปีลอด้ภัย 
• การิจัด้การิด้้านการิ
เปีลี�ยนแปีลงข้องสภาพั 
ภูมิอากาศ

• การิบีริิหาริจัด้การิสิ�งแวัด้ล้อม
และที่ริัพัยากริอย่างมี
ปีริะสิที่ธิภาพั

• การิพััฒนาชีุมชีนและสังคัม  

• การิข้ออนุญาตปีักเสา  
พัาด้สาย 

• วัางแผู้นการิติด้ตั�ง วัางแผู้น 
และพััฒนาริะบีบีสายส่ง 
และจำาหน่ายไฟฟา้ 

• คัวัามเปี็นเลิศด้้านพัลังงาน
ไฟฟา้ 

• การิจัด้การิด้้าน 
การิเปีลี�ยนแปีลงข้อง 
สภาพัภูมิอากาศ 

• การิบีริิหาริจัด้การิสิ�งแวัด้ล้อม
และที่ริัพัยากริอย่างมี
ปีริะสิที่ธิภาพั 

• การิมีส่วันริ่วัมข้อง 
ผูู้้มีส่วันได้้เสีย

• การิพััฒนาคัณุภาพัข้องพัลงังาน
ที่ั�งด้้านการิผู้ลิตและการิส่งมอบี
ไฟฟา้ 

• กำาหนด้ให้มีที่ีมงานลูกคั้าสัมพัันธ์ 
ปีริะจำาแต่ละโริงไฟฟา้ 

• จัด้ที่ำา Customer  
Web Service 

• การิจัด้การิด้้านการิใชี้ไฟฟา้  
(Demand-Side  
Management) 

• การิปีกปี้องข้้อมูลส่วันบีุคัคัล 
ข้องลูกคั้า 

• คัวัามเปี็นเลิศด้้านพัลังงาน
ไฟฟา้ 

• การิบีริิหาริคัวัามสัมพัันธ์กับี
ลูกคั้า  

• การิจัด้การิด้้านการิ
เปีลี�ยนแปีลงข้อง 
สภาพัภูมิอากาศ 

การปฏิิบัติิการ
และการบำารุงรักษัา

การกระจายสินิค้า
และบริการ

การพัฒนิาบริการ  
การจัดำจำาหนิ�าย 

และบริการหลังการขัาย

ห�ว
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การจัดำหาทรัพยากร 

ก า ร สิ ร ร ห า พืื้� น ที� สิำา ห รั บ จั ด์ ตัั้� ง 
โรงไฟฟ้า โดยเปิ็นไปิต์ามูกฎระเบียบ
และข้้อ้บังคับที่างกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
ต์ลอ้ดจึนคำาน่งผลกระที่บต่์อ้ชุมูชน 
และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู เช่น การปิระเมิูน 
ผลกระที่บต่์อ้ส่ิ� งแว็ดล้อ้มู (E IA)  
และรายงานผลกระที่บด้านคว็ามู 
ห้ลากห้ลายที่างชีว็ภาพัและแผนการ 
คุ้มูครอ้งส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ต์ลอ้ดจึนการ
ที่ำาคว็ามูเข้้าใจึกับชุมูชนก่อ้นการ 
ดำาเนินการส่ร้างโรงไฟ์ฟ์้า  

การจัด์หาวัีตั้ถุุดิ์บ เค์รื� องจักรและ
อุปกรณ์์ในการผลิตั้ที� ไฟฟ้าที� ไ ด้์
มาตั้รฐาน มีค์ุณ์ภาพื้ เป็นมิตั้รต่ั้อ 
สิิ�งแวีด์ล้อมและชุุมชุน
• การคัดเลือ้กคู่ ค้าทีี่�ดำาเนินธุุรกิจึ

อ้ย่างถูืกต้์อ้งต์ามูกฎห้มูาย คำาน่งถ่ืง 
ห้ ลั ก ส่ิ ที่ ธุิ มู นุ ษั ช น  มู า ต์ ร ฐ า น 
ค ว็ า มู ปิ ล อ้ ด ภั ย ใ น ก า ร ที่ำา ง า น 
ต์ ล อ้ ด จึ น ผ ล ก ร ะ ที่ บ ต่์ อ้ ชุ มู ช น 
และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ต์ามูจึรรยาบรรณี
แ ล ะ แ น ว็ ที่ า ง ก า ร ปิ ฏิ บั ติ์ อ้ ย่ า ง
ยั�งยืนข้อ้งคู่ค้าทีี่�กำาห้นด เช่น คู่ค้า 
จึะต้์อ้งมีูมูาต์รการปิ้อ้ง กันการ 
รั�ว็ไห้ลข้อ้งก๊าซ 

• การที่ำาปิระกันครอ้บคลุมูคว็ามูเส่ี�ยง 
ข้อ้งอุ้ปิกรณ์ีและเครื�อ้งจัึกร ในกรณีี
ทีี่� เกิดคว็ามูเส่ียห้ายรว็มูถ่ืงธุุรกิจึ 
ห้ยุดชะงัก

การบริหารสัิญญาซืื้� อขายไฟฟ้า  
การว็างแผนจัึดห้าวั็ต์ถืุดิบในการผลิต์
และการแส่ว็งห้าโอ้กาส่ในการลงทุี่น 
ให้มู ่ๆ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าจึะส่ามูารถืผลิต์ 
ไฟ์ฟ์้าได้ต่์อ้เนื� อ้ง มีูเส่ถีืยรภาพัและ 
เพัียงพัอ้ต่์อ้คว็ามูต้์อ้งการข้อ้งลูกค้า  
และข้ับเคลื�อ้นเศรษัฐกิจึข้อ้งปิระเที่ศ

การปฎิบัติิการ 
และการบำารุงรักษัา

กำาหนด์ระเบียบและรอบการบำารุง
รักษาเค์รื�องจักรและอุปกรณ์์ บำารุง
รั ก ษั า เ ชิ ง ป้ิ อ้ ง กั น  ( P r e v e n t i v e 
Maintenance)  เพัื� อ้ ยืดอ้ายุการ 
ใช้ งานและป้ิอ้งกันคว็ามูเ สี่ยห้าย 
ข้อ้งเครื�อ้งจัึกร

ก า ร พัื้ ฒ น า ค์ วี า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้์ า น
พื้ลังงานไฟฟ้า และการสิ่งเสิริมการ
ใชุ้ทรัพื้ยากรอย่างมีประสิิทธิิภาพื้  
เชน่ 
• ล ง ทีุ่ น ใ น ก า ร วิ็ จัึ ย แ ล ะ พัั ฒ น า

ระบบบริห้ารจัึดการโรงไฟ์ฟ์้า เช่น  
ร่ว็มูมืูอ้กับพัันธุมิูต์รพััฒนาระบบ
จึำาลอ้งโรงไฟ์ฟ์้าดิจิึทัี่ล (Power 
Plant Digital Twins) ทีี่�ปิระยุกต์์
ใช้  A I  เพัื� อ้ปิระมูว็ลผลข้้อ้ มููล 
การเดินเครื�อ้งส่ำาห้รับการวิ็เคราะห์้
ปิ ร ะ สิ่ ที่ ธุิ ภ า พั  กำา ลั ง ก า ร ผ ลิ ต์  
งานบำารุงซ่อ้มูแซมูและการข้าย
ไฟ์ฟ้์า ลดการใช้ที่รัพัยากรและ 
การปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึก

• การลดการใช้พัลังงานข้อ้งพััดลมู
ระบายคว็ามูร้อ้นข้อ้งห้อ้ห้ล่อ้เย็น  
กำาห้นดแนว็ที่างบริห้ารจัึดการนำา 
ต์ามูห้ลัก 3Rs (Reduce-Reuse- 
R e c y c l e )  แ ล ะ เ พัิ� มู ส่ั ด ส่่ ว็ น 
การใช้นำาเส่ียทีี่�ผ่านกระบว็นการ
รีไซเคิลที่ดแที่นการใช้นำาดิบ 

กำาหนด์แนวีทางการบริหารจัด์การ
อาชุีวีอนามัยและค์วีามปลอด์ภัย 
ต์ามูมูาต์รฐานระบบการจัึดการด้าน
อ้าชีว็อ้นามูัยและคว็ามูปิลอ้ดภัย 
(ISO 45001: 2018 ห้รือ้ OHSAS 
18001) กำาห้นดให้้มีูการปิระเมูิน
คว็ามูเ สี่�ยง  อ้บรมูและกำา กับดูแล 
ผู้ ปิ ฏิ บั ติ์ ง า น ทัี่� ง พั นั ก ง า น แ ล ะ 
ผู้รับเห้มูา รว็มูถ่ืงซักซ้อ้มูแผนบริห้าร
คว็ามูต่์อ้เนื� อ้งที่างธุุรกิจึและแผน
โต้์ต์อ้บภาว็ะฉุกเฉินเป็ินปิระจึำาทีุ่กปีิ

กำาหนด์นโยบายและแนวีทางการ
บริหารจัด์การด้์านสิิ�งแวีด์ล้อม ต์ามู
มูาต์รฐาน ระบบจัึดการส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 
( ISO 14001:  2015)  เ ฝ้้าระ วั็ ง 
ผ ล ก ร ะ ที่ บ ทีี่� อ้ า จึ เ กิ ด จึ า ก ก า ร 
ดำาเนินการ เช่น ข้ยะ คุณีภาพัอ้ากาศ  
เสี่ยง คว็ามูปิลอ้ดภัย อ้าชีว็อ้นามูัย 
เ ป็ินต้์น ดำา เ นินมูาต์รการป้ิอ้งกัน 
แ ก้ ไข้  ลดและติ์ ดต์ามูต์รว็จึส่อ้บ
คุณีภาพัสิ่�งแว็ดล้อ้มู และรายงานผล
ต่์อ้ห้น่ว็ยงานกำากับดูแลทีี่� เกี�ยว็ข้้อ้ง 
เป็ินปิระจึำาทีุ่ก 6 เดือ้น 

การิข้ับีเคัล่�อนธุริกิจเพ่ั�อคัวัามยั�งย่น
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การพัฒนิาบริการ 
การจัดำจำาหนิ�าย 

และบริการหลังการขัาย

การพัื้ฒนาคุ์ณ์ภาพื้ของพื้ลังงาน
ทั� ง ด้์านการผลิตั้และการสิ่งมอบ 
ไฟฟ้า ให้้มีูคว็ามูมัู�นคง เส่ถีืยรภาพั  
และปิระส่ิที่ธุภิาพั โดยรว่็มูมืูอ้กับลูกค้า
และพัันธุมิูต์รที่างธุุรกิจึส่ร้างนวั็ต์กรรมู
และโซลูชันให้มู่ ๆ ต์อ้บโจึที่ย์คว็ามู
ต้์อ้งการข้อ้งลูกค้าในอ้นาคต์

รับฟังและแลกเปลี�ยนค์วีามคิ์ด์เห็น
ของชุุมชุนรอบโรงไฟฟ้า ผ่านการ
จัึดปิระชุมูไต์รภาคี (บริษััที่ ชุมูชน 
และห้น่ว็ยงานรัฐ) เป็ินปิระจึำาทุี่กปีิ  
และกิจึกรรมูส่่งเส่ริมูคว็ามูสั่มูพัันธุ์
กั บ ชุ มู ช น  เ ช่ น  โ ค ร ง ก า ร บ้ า น 
นักวิ็ที่ยาศาส่ต์ร์น้อ้ย เป็ินต้์น

การกระจายสินิค้า
และบริการ 

การขออนุญาตั้ปักเสิา พื้าด์สิาย 
(Right of Way) ต์ามูระเบียบและ 
ข้้อ้กำาห้นดข้อ้งห้น่ว็ยงานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
และกำาห้นดระยะห่้างข้อ้งส่ายไฟ์
กับส่ิ�งปิลูกส่ร้าง ต์ามูห้ลักมูาต์รฐาน 
วิ็ศกรรมูและข้้อ้กำาห้นดส่ากล รว็มูถ่ืง 
เข้้าพับและที่ำาคว็ามูเข้้าใจึกับผู้มีูส่่ว็น 
ได้เส่ียในพัื�นทีี่�ก่อ้นการดำาเนินงาน

วีางแผนการติั้ด์ตัั้� ง  วีางแผนและ
พื้ัฒนาระบบสิายสิ่งและจำาหน่าย
ไฟฟ้า  ดำา เ นินการบำา รุง รักษัาเชิ ง
ป้ิอ้งกัน เช่นการเฝ้้าระวั็งคว็ามูร้อ้น 
เ พัื� อ้ ล ด ก า ร สู่ ญ เ สี่ ย ก ร ะ แ ส่ ไ ฟ์ ฟ้์ า
ใ น ร ะ บ บ ส่ า ย ส่่ ง  ส่่ ง เ ส่ ริ มู ก า ร ใ ช ้
ที่รัพัยากรอ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั

กิจกรรมสนิับสนิุนิ

วีางแผนการบริหารทรัพื้ยากรบุค์ค์ล
เพัื�อ้รอ้งรับการเติ์บโต์ข้อ้งธุุรกิจึ ผา่นการ
อ้บรมูเพัื�อ้พััฒนาทัี่กษัะและศักยภาพั 
จัึดห้าส่วั็ส่ดิการและค่าต์อ้บแที่น 
ทีี่�เป็ินธุรรมู มีูส่ภาพัแว็ดล้อ้มูในการ
ที่ำางานทีี่�ปิลอ้ดภัยและสุ่ข้อ้นามัูยทีี่�ดี 

กำาหนด์ให้มีทีมงานลูกค้์าสัิมพัื้นธ์ิ 
ประจำาแต่ั้ละโรงไฟฟ้า ในการติ์ดต์ามู  
ใ ห้้ ข้้ อ้ มูู ล  แ ล ะ รั บ ฟ์ั ง ค ว็ า มู เ ห็้ น
ข้อ้งลูกค้า  และนำามูาพััฒนาห้รือ้ 
ส่ร้างบริการทีี่�ต์อ้บโจึที่ย์ลูกค้า รว็มูถ่ืง 
ต์รว็จึส่อ้บการจ่ึายไฟ์ให้้แก่ลูกค้า
ต์ลอ้ด 24 ชั�ว็โมูง เพัื� อ้ให้้ส่ามูารถื 
ดำาเนินการแก้ไข้ได้ทัี่นท่ี่ว็งทีี่ในกรณี ี
ทีี่�เกิดเห้ต์ุข้ัดข้้อ้ง

จัด์ทำา Customer Web Service 
รายงานปิริมูาณีการใช้งานในแต่์ละ
ช่ว็ง เว็ลา เพัื� อ้ช่ว็ย วิ็ เคราะห้์และ
ว็ า ง แ ผ น ก า ร ปิ ร ะ ห้ ยั ด ค่ า ใ ช้ จ่ึ า ย  
รว็มูถ่ืงการบริห้ารพัลังงาน (Energy  
Management) ในอ้นาคต์ 

ก า ร จั ด์ ก า ร ด้์ า น ก า ร ใ ชุ้ ไ ฟ ฟ้ า 
(Demand-Side Management) 
เพัื�อ้การใช้ที่รัพัยากรอ้ย่างเห้มูาะส่มู  
โดยการว็างแผนร่ว็มูกับลูกค้าในการ
ปิรับปิริมูาณีการใช้ไฟ์ฟ์้าในแต่์ละ
ช่ว็งเว็ลาเพัื� อ้ส่่งเส่ริมูการใช้ไฟ์ฟ์้า 
อ้ ย่ า ง มีู ปิ ร ะ ส่ิ ที่ ธุิ ภ า พั สู่ ง สุ่ ด แ ล ะ 
คว็บคุมูต้์นทีุ่น

การปกป้องข้อมูลสิ่วีนบุค์ค์ลของ
ลูกค้์า ว็างนโยบาย กระบว็นการและ 
จัึดช่อ้งที่างร้อ้งเรียนแก่ลูกค้าในกรณีี 
ทีี่�เกิดเห้ต์ุการณี์ข้้อ้มููลรั�ว็ไห้ล

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด์ ก า ร สิ ภ า พื้ ค์ ล่ อ ง
ทางการเงินและการใชุ้เค์รื� องมือ 
ทางการเงินป้องกันค์วีามเสิี�ยงจาก
อัตั้ราแลกเปลี�ยนและอัตั้ราด์อกเบี�ย 
(Hedging) รว็มูถ่ืงการจัึดห้าแห้ล่ง 
เงินทีุ่นเพัื�อ้รอ้งรับการเติ์บโต์ ผ่านการ 
อ้อ้กและเส่นอ้ข้ายหุ้้นกู้ Green Bond 
พัร้อ้มูส่่งเส่ริมูการพััฒนาภาคการเงิน  
เ พัื� อ้ ค ว็ า มู ยั� ง ยื น  ( S u s t a i n a b l e  
Finance)

การรักษาค์วีามปลอด์ภัยของระบบ
สิารสินเทศและการปกป้องข้อมูล
สิ่วีนบุค์ค์ล ว็างนโยบายและกรอ้บ
การดำาเนินงาน ได้รับมูาต์รฐานส่ากล  
ISO 27001 ส่ำาห้รับระบบการจัึดการ 
คว็ามูปิลอ้ดภัยข้อ้งข้้อ้มููล ซักซ้อ้มู 
รับมืูอ้ต่์อ้เห้ต์ุการณ์ีฉุกเฉินเป็ินปิระจึำา
ทีุ่กปีิ 

การกำากับด์ูแลกิจการที�ด์ี ต์ามูห้ลัก 
ธุรรมูาภิบาล โดยได้รับการปิระเมิูน 
ในระดับดีเลิศ จึากส่มูาคมูส่่งเส่ริมู
ส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย

การิข้ับีเคัล่�อนธุริกิจเพ่ั�อคัวัามยั�งย่น
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การจััดการด้านความยัั่�งยั่ืนในมิติิสิิ่�งแวดล้้อม

นโยั่บายั่แล้ะแนวปฏิบิัติิด้านสิิ่�งแวดล้้อม

• การจััดการดา้นการเปล้่�ยั่นแปล้งของสิ่ภาพภมูอิากาศ : 
บีี.กริิม เพาเวอร์ิ มีความม่�งม่�นต่�อการิมีส่�วนริ�วมในการิ
แก้ไขปััญหาการิเปัลีี่�ยนแปัลี่งส่ภาพภูมิอากาศ เพ่�อลี่ด
การิปัลี่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกแลี่ะม่�งสู่�วิถีีส่ง่คมคาริบ์ีอนต่ำา 
ซ่�งส่อดคล้ี่องแลี่ะเป็ันไปัต่ามนโยบีายของร่ิฐบีาลี่แลี่ะ
ปัริะชาคมโลี่กต่ามข้อต่กลี่งปัาริีส่ (Paris Agreement) 
ซ่�งเป็ันข้อต่กลี่งต่ามกริอบีอน่ส่่ญญาส่หปัริะชาชาติ่ 
ว�าด้วยการิเปัลีี่�ยนแปัลี่งส่ภาพภูมิอากาศ (UNFCCC 
- United Nations Framework Convention on  
Climate Change) โดยเป้ัาหมายของเริาค่อ เป็ันองค์กริ 
ทีี่�ไม�ปัลี่�อยก๊าซคาร์ิบีอนไดออกไซด์ (Net - Zero Carbon 
Emissions) ภายในปีั 2593 นอกจากนี� บีี.กริิม เพาเวอริ์ 
ริ�วมเป็ันผูู้้ส่น่บีส่น่นการิเปิัดเผู้ยข้อมูลี่ที่างการิเงิน 
ทีี่�เกี�ยวข้องก่บีส่ภาพภูมิอากาศ (TCFD - The Task  
Force on Climate-related Financial Disclosures) 
อย�างเป็ันที่างการิ เพ่�อนำาปััจจ่ยด้านความเส่ี�ยงจากส่ภาพ 
ภูมิอากาศไปัผู้นวกก่บีกลี่ย่ที่ธ์แ์ลี่ะการิบีริิหาริความเสี่�ยง 
แลี่ะอ้างอิงการิเปิัดเผู้ยข้อมูลี่ต่ามมาต่ริฐานส่ากลี่ 4 ด้าน 
ได้แก� การิกำาก่บีดแูลี่ (Governance) กลี่ย่ที่ธ์แ์ลี่ะการิแผู้น
ที่างการิเงิน (Strategy) การิปัริะเมนิความเส่ี�ยงทีี่�เกิดจาก
ส่ภาพภูมิอากาศ (Risk Management) แลี่ะการิกำาหนด 
ต่่วชี�ว่ดแลี่ะเป้ัาหมาย (Metrics and Targets)

• การบ ริหารจััดการ สิิ่� งแวด ล้้อมแล้ ะทรัพยั่ากร 

อย่ั่างมป่ระสิิ่ทธิภิาพ : บี.ีกริมิ เพาเวอร์ิ ได้กำาหนดนโยบีาย 
แลี่ะแนวที่างการิบีริิหาริจ่ดการิด้านส่ิ�งแวดล้ี่อม โดยให้ 
ความส่ำาค่ญก่บีการิจ่ดการิส่ิ�งแวดล้ี่อมต่ามมาต่ริฐาน
ริะบีบีการิจ่ดการิส่ิ�งแวดล้ี่อม (ISO 14001: 2015) เป็ันไปั 
ต่ามหล่ี่ก Mitigation Hierarchy เพ่�อให้การิดำาเนินงาน 
เป็ันไปัอย�างมีปัริะส่ิที่ธ์ิภาพแลี่ะไม�ส่�งผู้ลี่กริะที่บี
ต่�อส่ิ�งแวดล้ี่อมในที่่กกริะบีวนการิ (ส่ามาริถีติ่ดต่าม 
ริายลี่ะเอียดเพิ�มเติ่มเกี�ยวก่บี นโยบีายด้านอาชีวอนาม่ย 
ความปัลี่อดภ่ย แลี่ะส่ิ� งแวดล้ี่อม ได้ทีี่�  https:// 
www.bgrimmpower.com/storage/content/ 

sustainability/download/occupational-health 
-safety-environment-policy-th.pdf) ซ่�งคริอบีคลี่่ม
บีริิ ษ่ัที่ย�อยท่ี่� งหมดทีี่� อ ยู�ภายใ ต้่การิควบีค่มแลี่ะ 
บีริิษ่ัที่ริ�วม ริวมถ่ีงการิต่ริวจส่อบีส่ถีานะการิควบีริวม 
แลี่ะซ่�อกิจการิในธ่์ริกิจใหม� แลี่ะส่่�อส่าริไปัย่งพ่นธ์มิต่ริ
ที่างธ่์ริกิจ คู�ค้า ผูู้้ให้บีริิการิแลี่ะผูู้้ริ่บีเหมาริวมถ่ีงผูู้้มี 
ส่�วนได้เสี่ยที่่กฝ่่ายเพ่�อริ่บีที่ริาบีแลี่ะเพ่�อส่ร้ิางค่ณค�า
แลี่ะผู้ลี่ปัริะโยชน์ริ�วมก่นเพ่�อเป็ันกริอบีในการินำาธ่์ริกิจ 
นโยบีายด่งกลี่�าวข้างต้่นคริอบีคล่ี่มปัริะเด็นการิบีริิหาริ
จ่ดการิส่ิ�งแวดล้ี่อม การิใชท้ี่ริพ่ยากริอย�างมีปัริะส่ทิี่ธ์ภิาพ 
การิจ่ดการิด้านการิเปัลีี่�ยนแปัลี่งของส่ภาพภูมิอากาศ 
การิจ่ดการิพล่ี่งงาน การิจ่ดการินำา การิจ่ดการิขยะแลี่ะ
กากของเส่ีย การิจ่ดการิค่ณภาพอากาศ การิอน่ริ่กษ์ั
ความหลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพแลี่ะป่ัาไม้ แลี่ะความริ�วมม่อ 
ในการิอน่ริก่ษ์ัแลี่ะดแูลี่สิ่�งแวดล้ี่อมริ�วมก่บีพน่ธ์มิต่ริแลี่ะ
หน�วยงานภายนอก 

• การอนุรักษ์์ความหล้ากหล้ายั่ทางชี่วภาพแล้ะป่าไม้ : 
บีี.กริิม เพาเวอริ์ ม่�งม่�นในการิส่ริ้าง “ผู้ลี่กริะที่บีเชิง
บีวกส่่ที่ธ์”ิ (Net Positive Impact) ในที่่กกริะบีวนการิ 
ทีี่�เกี�ยวข้อง บีี.กริิม เพาเวอริ์ จะปักปั้องแลี่ะส่�งเส่ริิม 
การิปัลูี่กป่ัาไม้เพ่�อเพิ�มพ่นธ่์์ไม้หริ่อความหลี่ากหลี่าย
ที่างชีวภาพ ท่ี่�งในพ่�นทีี่�ดำาเนินการิแลี่ะพ่�นทีี่�อ่�น ด้วย
ม่�งหว่งจะเป็ันหน่�งในแริงผู้ล่ี่กด่นให้พ่�นทีี่�ป่ัากล่ี่บีมา
อ่ดมส่มบูีริณ์ เพ่�อดูดซ่บีก๊าซคาริ์บีอนไดออกไซด์ใน
ช่�นบีริริยากาศแลี่ะที่ำาให้เกิดการิเปัลีี่�ยนแปัลี่งอย�าง 
ต่�อเน่�องต่�อส่ภาพภมิูอากาศแลี่ะคริอบีคลี่ม่ถ่ีงบีริษ่ิัที่ย�อย
แลี่ะบีริิษ่ัที่ริ�วมท่ี่�งหมดทีี่�อยู�ภายใต้่การิควบีค่มต่ลี่อดจน
ผูู้้มีส่�วนได้เสี่ยทีี่�ส่ำาค่ญ ริวมถ่ีงได้ส่่�อส่าริความคาดหว่ง
ไปัยง่คู�ค้า (Tier-1 Suppliers) คู�ค้าที่างอ้อม (Non-tier 1  
Suppliers) แลี่ะพ่นธ์มิต่ริที่างธ่์ริกิจ เพ่�อริ่บีที่ริาบีแลี่ะ 
ส่ามาริถีนำาไปัปัริะย่กต์่ใช้ก่บีองค์กริของต่น เพ่�อส่ริ้าง
ค่ณค�าแลี่ะผู้ลี่ปัริะโยชน์ริ�วมก่นเป็ันกริอบีในการิดำาเนิน
ธ่์ริกิจ ด่งนี� 

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิจเพ่ื่�อความยั่ั�งยั่่น
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• ม่�งม่�นทีี่�จะปัฏิิบีติ่่ต่ามข้อกำาหนดท้ี่องถิี�นแลี่ะกฎริะเบียีบี
ของริ่ฐอย�างเคริ�งคริ่ด เพ่�อทีี่�จะส่�งเส่ริิมผู้ลี่กริะที่บี 
เชิงบีวกส่่ที่ธ์ิ จากท่ี่�งองค์กริของเริาเกี�ยวก่บีความ
หลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพในปีั 2564

• ม่�งม่�นทีี่�จะหลีี่กเลีี่�ยงกิจกริริมการิดำาเนินงานในพ่�นทีี่�
ถิี�นทีี่�อยู�อาศ่ยทีี่�ส่ำาค่ญของส่่ต่ว์ป่ัา พ่� นทีี่� ทีี่� ได้ริ่บี 
การิค่้มคริองต่ามกฎหมาย บีริิเวณใกล้ี่เคียงก่บีพ่�นทีี่�
มริดกโลี่ก พ่� นทีี่�ทีี่�ได้ร่ิบีการิปักป้ัองภายใต้่พ่� นทีี่�
ค่้มคริอง IUCN Category I-IV

• ม่�งม่�นทีี่�จะอน่ร่ิกษ์ัแลี่ะเพิ�มที่ร่ิพยากริปั่าไม้ ริวมถ่ีง 
การิปัลูี่กป่ัาชดเชย หากมีความเส่ียหายต่�อป่ัาไม้
ส่ำาหริ่บีโคริงการิใหม� ต่่�งแต่�ปีั 2564 โดยจะมีการิ 
ต่ริวจส่อบีความค่บีหน้าที่ก่ปีัริ�วมก่บีองค์กริทีี่�เกี�ยวข้อง  
เพ่�อปัฏิิบี่ติ่ต่ามข้อกำาหนดด้านกฎริะเบีียบี

ผล้การดำาเนินงานด้านสิิ่�งแวดล้้อม
ในปั ี2564 บี.ีกริมิ เพาเวอริ ์ส่ามาริถีลี่ดปัริิมาณการิปัลี่�อยก๊าซ 
เริอ่นกริะจกต่�อหน�วยการิผู้ลิี่ต่ในส่ด่ส่�วนร้ิอยลี่ะ 6.8 ในริะยะเวลี่า  
3 ปีั จากปีั 2561 เป็ัน 0.38 ต่่นก๊าซคาร์ิบีอนไดออกไซด์ 
เทีี่ยบีเที่�า/เมกะว่ต่ต์่-ช่�วโมง ในปัี 2564 ด้วยการิปัริ่บีปัร่ิง
ปั ริ ะ ส่ิ ที่ ธ์ิ ภ า พ โริงไฟฟ้าแลี่ะการิขยายการิลี่งที่่นใน
โคริงการิพล่ี่งงานที่ดแที่นอย�างต่�อเน่�อง โดยบีี.กริิม เพา
เวอร์ิ ได้ให้ บีริิษ่ัที่ เอส่จีเอส่ (ปัริะเที่ศไที่ย) จำาก่ด หริ่อ 
(SGS) ซ่�งเป็ันหน�วยงานภายนอกเปั็นผูู้้ที่วนส่อบีแลี่ะ
ริ่บีริองความถีูกต้่องของข้อมูลี่ต่ามริะเบีียบีทีี่� เกี�ยวก่บี 
ก๊ า ซ เ ริ่ อ น ก ริ ะ จ ก  ส่ า ม า ริ ถี ดูู ริ า ย ลี่ ะ เ อี ย ด เ พิ� ม เ ติ่ ม 
ได้ทีี่� ริายงานความย่�งย่น ปัริะจำาปีั 2564 https://www.
bgrimmpower.com/th/downloads/sustainability- 
reports หริ่อ “ต่่วชี�ว่ดผู้ลี่การิดำาเนินงานด้านความย่�งย่น” 
ผู้�านที่างเว็บีไซต์่ https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with-compassion 

การจััดการด้านความยัั่�งยั่ืนในมิติิ
สัิ่งคม
นโยั่บายั่แล้ะแนวปฏิิบัติิด้านสัิ่งคม

• พนกังานของเรา :  บี.ีกริมิ เพาเวอร์ิ ต่ริะหน่กเป็ันอย�างยิ�ง 
ถ่ีงความส่ำาค่ญต่�อการิบีริิหาริจ่ดการิด้านสิ่ที่ธ์ิมน่ษัยชน
ท่ี่�งในการิดำาเนินธ่์ริกิจของบีริิษ่ัที่ คริอบีคล่ี่มไปัจนถ่ีง
กิจกริริมทีี่�เกิดข่�นในห�วงโซ�ค่ณค�า จ่งได้วางกลี่ย่ที่ธ์์แลี่ะ
การิกำาก่บีดูแลี่ พริ้อมที่บีที่วนปัร่ิบีปัร่ิงแผู้นงานเป็ัน
ปัริะจำาที่่กปีั พริ้อมให้ความเคาริพต่�อส่ิที่ธ์มิน่ษัยชนของ
ผูู้้มีส่�วนได้เส่ียต่ามแนวที่างปัฎิบี่ติ่ส่ากลี่ซ่�งส่อดคล้ี่องก่บี
หล่ี่กการิชี�แนะว�าด้วยการิดำาเนินธ่์ริกิจแลี่ะสิ่ที่ธ์มิน่ษัยชน 
แห�งส่หปัริะชาชาติ่ (UNGP - UN Guiding Principles on  
Business  and Human Rights)  ซ่� งปัริะกอบี 
ไปัด้วยเส่าหล่ี่ก 3 ด้าน ได้แก� การิค่้มคริองสิ่ที่ธ์มิน่ษัยชน 
การิเคาริพสิ่ที่ธ์ิมน่ษัยชน แลี่ะการิเยียวยา ริวมถ่ีง
มาต่ริฐานแลี่ะหล่ี่กการิส่ากลี่ทีี่�เกี�ยวข้อง (ดูนโยบีายฉบีบ่ี
เต็่มทีี่� https://www.bgrimmpower.com/storage/ 
content/sustainabil ity/download/human- 
rights-policy-th.pdf) พร้ิอมท่ี่�งปัริะกาศ “ความม่�งม่�น 
ในการิต่�อต้่านการิเล่ี่อกปัฏิิบี่ติ่แลี่ะต่�อต้่านการิค่กคาม” 
(ดรูิายลี่ะเอียดเพิ�มเติ่มได้ทีี่� https://www.bgrimmpower.
com/storage/content/sustainability/download/
non-discrimination-and-anti-harassment-com-
mitment-th.pdf)  โดยมี จ่ดปัริะส่งค์ทีี่� จะริ่กษัา 
ส่ภาพแวดล้ี่อมในส่ถีานทีี่�ที่ำางานให้พน่กงานแต่�ลี่ะคน 
ได้ร่ิบีการิปัฏิิบี่ติ่อย�างเที่�าเทีี่ยม ปัริาศจากการิเล่ี่อก
ปัฏิิบี่ติ่แลี่ะการิค่กคามใด ๆ ริวมถ่ีงการิค่กคามที่างเพศ 
ซ่�งถ่ีอเป็ันความริบ่ีผิู้ดชอบีของพน่กงานที่ก่คน พร้ิอมท่ี่�ง 
กำาหนดกลี่ย่ที่ธ์์ในการิบีริิหาริที่ริ่พยากริมน่ษัย์อย�าง 
ริอบีด้านทีี่�ส่อดคล้ี่องก่บีข้อกฎหมายแลี่ะหล่ี่กส่ิที่ธ์ ิ

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิจเพ่ื่�อความยั่ั�งยั่่น
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มูนุษัยชน ให้้พันักงานข้อ้งเราได้เรียนรู้พััฒนาต์นเอ้ง 
อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง ที่ำางานอ้ยา่งมีูคว็ามูส่ขุ้และมุู่งมัู�นปิฏิบติั์งาน 
อ้ย่างเต็์มูคว็ามูส่ามูารถื และส่่งเส่ริมูศักยภาพัและ
ดูแลพันักงานอ้ย่างครอ้บคลุมู กำาห้นดค่าต์อ้บแที่น
ทีี่�โปิร่งใส่และเห้มูาะส่มูปิฏิบัติ์อ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูและ 
พัรอ้้มูทีี่�จึะข้บัเคลื�อ้นอ้งค์กรไปิสู่เ่ป้ิาห้มูายระยะยาว็และ
เพัื�อ้ส่ร้างพัลังให้้กับส่ังคมูโลกด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี

• อาชุีวอนิามัยและความปลอดำภัย : บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ได้ยกระดับมูาต์รฐานข้อ้งแนว็ที่างการบริห้ารจัึดการ
อ้าชีว็อ้นามูัยและคว็ามูปิลอ้ดภัยส่อ้ดคล้อ้งกับแนว็ที่าง
ส่ากล นอ้กเห้นือ้ไปิจึากข้้อ้กำาห้นดมูาต์รฐานต์ามู
กฎห้มูาย โดยได้รบัการรบัรอ้งมูาต์รฐานระบบการจัึดการ
ด้านอ้าชวี็อ้นามูยัและคว็ามูปิลอ้ดภัย (ISO 45001: 2018 
ห้รือ้ OHSAS 18001) ส่ำาห้รับโรงไฟ์ฟ์้าพัลังคว็ามูร้อ้น
รว็มูทัี่�งห้มูด รว็มูถ่ืงได้รับการรับรอ้งมูาต์รฐานระบบ
การบริห้ารจัึดการด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู (ISO 14001: 2018) 
ส่ำาห้รับทีุ่กโรงไฟ์ฟ์้า รว็มูถ่ืงได้กำาห้นดให้้มีูการจัึดที่ำาการ
ปิระเมูินคว็ามูเส่ี�ยงด้านอ้าชีว็อ้นามูัย คว็ามูปิลอ้ดภัย
และส่ภาพัแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ 
อ้าทิี่  จัึดให้้มีูการชี�บ่งอั้นต์ราย ปิระเมิูนคว็ามูเส่ี�ยงและ
วิ็เคราะห์้ลักษัณีะการที่ำางาน (Job Safety Analysis) 
ส่ำาห้รบัทัี่�งพันักงานและผู้รบัเห้มูา กำากับดูแลผู้ปิฎิบติั์งาน 
และการคว็บคุมูส่ภาพัแว็ดล้อ้มูในการที่ำางาน รายงาน
และส่อ้บส่ว็นอุ้บติั์การณี ์ต์อ้บส่นอ้งต่์อ้เห้ตุ์การณีฉ์กุเฉนิ 
ต์ลอ้ดจึนมีูการอ้บรมูและส่่งเส่ริมูวั็ฒนธุรรมูด้านคว็ามู
ปิลอ้ดภัยและสุ่ข้ภาพัทีี่�ดี

• การพัฒนิาชุุมชุนิและสังคม :  ด้ว็ยปิรัชญา “การดำาเนิน
ธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารเีพัื�อ้การพัฒันาคว็ามูศวิิ็ไลซ์ 
ภายใต้์คว็ามูเป็ินห้น่�งเดียว็กับธุรรมูชาติ์” ทีี่�ยด่ถืือ้ปิฏิบติั์
มูาอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งยาว็นานกว่็า 143 ปีิ ข้อ้ง บี.กริมู เราจ่ึง

มุู่งมัู�นต่์อ้การดำาเนินงานเพัื�อ้ยกระดับคุณีภาพัชีวิ็ต์และ 
ส่่งเส่ริมูคว็ามูเท่ี่าเทีี่ยมูกันในมิูติ์ต่์าง ๆ ข้อ้งชุมูชนและ
ส่ังคมูในระยะยาว็ให้้เกิดคว็ามูสุ่ข้อ้ย่างมีูคุณีค่าร่ว็มูกัน 
ต์ลอ้ดจึนการส่ื�อ้ส่ารและส่รา้งคว็ามูรู้คว็ามูเข้า้ใจึเกี�ยว็กับ
การดำาเนินงานทีี่�มีูคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ชุมูชน
และสั่งคมู เพัื�อ้ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นและคว็ามูไว้็ว็างใจึ 
ให้้กับชุมูชนทีี่�อ้ยูใ่นพัื�นทีี่�ตั์�งแต่์ชว่็งการเข้า้พัฒันาโครงการ  
ชว่็งระยะเว็ลาการก่อ้ส่รา้ง และชว่็งห้ลังจึากเปิิดดำาเนินการ 
เชิงพัาณีชิย ์(COD  -  Commercial Operation Date) รว็มูถ่ืง 
การส่ร้างคว็ามูสั่มูพัันธุ์อั้นดีและการเป็ินส่่ว็นห้น่�งข้อ้ง
ชุมูชนในการรับที่ราบปัิญห้าและคว็ามูต้์อ้งการข้อ้ง
ชุมูชน เพัื�อ้นำาปิระเด็นดังกล่าว็มูาพัิจึารณีาการเข้้าไปิ
มีูส่่ว็นร่ว็มูในการต์อ้บส่นอ้งต่์อ้คว็ามูต้์อ้งการและ 
คาดห้วั็งข้อ้งชุมูชนและส่ังคมูโดยรอ้บ  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
กำาห้นดกลยุที่ธุด้์านคว็ามูรบัผดิชอ้บต่์อ้ชุมูชน ส่งัคมูและ 
สิ่�งแว็ดล้อ้มู ทีี่�ส่อ้ดคล้อ้งกับการดำาเนินธุุรกิจึและพันัธุกิจึ 
ข้อ้งอ้งค์กร ส่นับส่นุนเป้ิาห้มูายการพััฒนาทีี่�ยั�งยืนข้อ้ง
อ้งค์การส่ห้ปิระชาชาติ์ (UN SDGs) โดยเน้นการรว่็มูมืูอ้ 
และส่ร้างคว็ามูสั่มูพัันธุ์กับผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียเพัื� อ้ให้้เรา
เข้้าใจึคว็ามูต้์อ้งการและคว็ามูคาดห้วั็งทีี่�มีูต่์อ้อ้งค์กร 
และส่ามูารถืดำาเนินโครงการทีี่�ส่ง่เส่ริมูชุมูชน ส่ังคมูและ 
สิ่�งแว็ดล้อ้มู เพัื�อ้ส่ร้างผลกระที่บเชิงบว็กแก่ผู้มีูส่่ว็น 
ไ ด้ เ สี่ยทีุ่กกลุ่ มู  ทัี่� งภายในและภายนอ้กอ้ง ค์ กร 
ได้อ้ยา่งเห้มูาะส่มู ซ่�งโครงการและกิจึกรรมูที่างสั่งคมูข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะถืูกดำาเนินการภายใต้์ 6 แนว็คิดห้ลัก 
ได้แก่ การศ่กษัา การพััฒนาส่ังคมูและคุณีภาพัชีวิ็ต์  
ศิลปิวั็ฒนธุรรมู ศาส่นา การกีฬา และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู

การิข้ับีเคัล่�อนธุริกิจเพ่ั�อคัวัามยั�งย่น
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ผล้การดำาเนินงานด้านสัิ่งคม

ในปีั 2564 บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ได้ดำาเนินการิต่ริวจส่อบี 
ด้านสิ่ที่ธ์ิมน่ษัยชนอย�างริอบีด้าน (Human Rights Due 
Diligence) แลี่ะการิปัริะเมินปัริะเด็นความเส่ี�ยงด้านส่ิที่ธ์ิ
มน่ษัยชน (Human Rights Risk Assessment) คริอบีคลี่่ม
ท่ี่�งในการิดำาเนินธ่์ริกิจของเริาแลี่ะพน่กงาน ห�วงโซ�ค่ณค�า
ที่างธ่์ริกิจ คู�ค้า ลีู่กค้า ช่มชนท้ี่องถิี�น แลี่ะกลี่่�มเปัริาะบีาง 
(Vulnerable Groups) พริ้อมจ่ดที่ำาที่ะเบีียนความเส่ี�ยงด้าน
ส่ิที่ธ์ิมน่ษัยชน โดยการิปัริะเมินด่งกลี่�าวจะช�วยให้เริาเข้าใจ
ปัริะเด็นความเส่ี�ยงทีี่�อาจเกิดข่�น พริ้อมกำาหนดมาต่ริการิ
ป้ัองก่น ลี่ดความเส่ี�ยงแลี่ะแนวที่างเยียวยาผู้ลี่กริะที่บี 
ในเชิงลี่บีต่�อผูู้้มีส่�วนได้เส่ียอย�างเหมาะส่ม (อ�านริายลี่ะเอียด 
เพิ�มเติ่มได้ทีี่� “ริายงานการิปัริะเมินด้านส่ิที่ธ์ิมน่ษัยชน”  
ผู้�านที่าง https://www.bgrimmpower.com/storage/
content/sustainability/download/respect-for-human-
2021-rights.pdf) ท่ี่�งนี� ในริอบีปัทีีี่�ผู้�านมา ยง่ไม�ได้ร่ิบีการิแจ้ง 
หร่ิอข้อร้ิองเรีิยนด้านการิลี่ะเมิดสิ่ที่ธ์มิน่ษัยชนจากการิดำาเนิน
ธ่์ริกิจของบีริิษ่ัที่  

นอกจากนี� บีี.กริิม เพาเวอริ์ ย่งคงม่�งพ่ฒนาศ่กยภาพของ
พน่กงานให้ส่อดคล้ี่องก่บีการิเปัลีี่�ยนแปัลี่งของธ่์ริกิจ ควบีคู� 
ไปัก่บีการิดูแลี่พน่กงานให้มีค่ณภาพชีวิต่ทีี่� ดี โดยในปีั 
2564 บีี.กริิม เพาเวอริ์ มีการิดำาเนินงานด้านพน่กงาน 
ทีี่�ส่ำาค่ญ อาทิี่ บี.ีกริมิ เพาเวอร์ิ มีการิฝึ่กอบีริมพน่กงานเฉลีี่�ย 40 
ช่�วโมงต่�อคน เพิ�มข่�นจาก 30 ช่�วโมงต่�อคน ในปีัก�อนหน้า มีอ่ต่ริา
การิลี่าออกโดยริวมร้ิอยลี่ะ 5.0 แลี่ะมีผู้ลี่ปัริะเมินความผูู้กพน่ 
ของพน่กงานต่�อองค์กริเพิ�มข่�นเป็ันร้ิอยลี่ะ 77 จากร้ิอยลี่ะ 65  
เม่�อเทีี่ยบีก่บีปีั 2562 ท่ี่�งนี� บี.ีกริมิ เพาเวอริ ์จ่ดปัริะเมินความ
ผูู้กพ่นของพน่กงานทีี่�มีต่�อองค์กริที่่ก ๆ ส่องปัี เพ่�อริ่บีฟัง 
ความคิดเห็นของพน่กงาน ซ่�งจะช�วยให้เริาเข้าใจม่มมอง
แลี่ะท่ี่ศนคติ่ของพน่กงานต่�อองค์กริ ต่ลี่อดจนนำาผู้ลี่จากการิ
ส่ำาริวจมาวิเคริาะห์ วางแผู้นแลี่ะปัร่ิบีปัร่ิงการิบีริิหาริจ่ดการิ
แลี่ะการิบีริหิาริพน่กงานได้ต่ริงปัริะเด็นยิ�งข่�น โดยมีแผู้นการิ
ที่ำาการิส่ำาริวจคริ่�งถ่ีดไปัในปีั 2565 

บีี.กริิม เพาเวอริ์ มีการิจ่ดอบีริมด้านอาชีวอนาม่ย ความ
ปัลี่อดภ่ย แลี่ะส่ิ�งแวดล้ี่อม ริวม 9,051 ช่�วโมง โดยในปัี 
2564 ไม�มีการิเส่ียชีวิต่ส่ำาหริ่บีท่ี่�งพน่กงานแลี่ะผูู้้ริ่บีเหมา  
ต่ามเป้ัาหมายไม�มีการิเส่ียชีวิต่ ในปีั 2564 ถ่ีง ปีั 2568  
ต่ลี่อดจนดูแลี่ส่ถีานทีี่�ปัฏิิบี่ติ่งานอย�างเคริ�งคริ่ดต่ามแนว
ปัฏิิบีติ่่การิปัอ้งก่น COVID-19 ของกริมควบีค่มโริค กริะที่ริวง
ส่าธ์าริณส่่ข เช�น การิต่ริวจว่ดอ่ณหภูมกิ�อนเขา้พ่�นทีี่� การิส่วม
หน้ากากอนาม่ยต่ลี่อดเวลี่าการิปัฏิิบ่ีติ่งาน การิเว้นริะยะห�าง 
1 - 2 เมต่ริ การิปัฏิิบี่ติ่งานจากทีี่�บี้าน การิที่ำาความส่ะอาด
พ่�นทีี่�ส่�วนกลี่างที่ก่ ๆ  หน่�งช่�วโมง การิต่ริวจหาเช่�อ COVID-19 
ด้วยต่นเองแบีบี ATK-Antigen Test Kit ก�อนเข้าพ่�นทีี่�  
ริวมท่ี่�งส่น่บีส่น่นหน้ากากอนาม่ยให้ก่บีพน่กงาน โดย
คริอบีคล่ี่มท่ี่�งพ่�นทีี่�ส่ำาน่กงานใหญ� โริงไฟฟ้าทีี่�ดำาเนินการิ
แล้ี่ว ต่ลี่อดจนโคริงการิก�อส่ริ้างโริงไฟฟ้าใหม� เพ่� อให้ 
ม่�นใจว�าพน่กงานบีริิษ่ัที่แลี่ะพน่กงานผูู้้ริ่บีเหมาจะส่ามาริถี
ปัฏิิบี่ติ่งานได้อย�างปัลี่อดภ่ยแลี่ะลี่ดความเส่ี�ยงในการิติ่ดเช่�อ

นอกจากนี� ในปีั 2564 การิแพริ�ริะบีาดของ COVID-19  ทีี่� 
ยาวนานย่งคงเกิดข่�นต่�อเน่�อง ริวมไปัถ่ีงการิแพริ�ริะบีาด 
ทีี่�ริวดเริ็วริะลี่อกใหม�ซ่�งเปั็นผู้ลี่มาจากไวริ่ส่กลี่ายพ่นธ่์์ 
โอมิคริอน ถ่ีงแม้ว�าปัริะชาชนได้ริบ่ีว่คซนีเพิ�มข่�น ก็ยง่ส่ามาริถี
ติ่ดเช่�อได้ง�าย ซ่�งเหต่่การิณ์ นี�ย่งคงส่�งผู้ลี่กริะที่บีต่�อส่่ขภาพ 
เศริษัฐกิจ แลี่ะส่่งคมท่ี่�วโลี่กอย�างต่�อเน่�อง โดย บี.ีกริมิ เพาเวอริ ์ 
ย่งคงม่�งม่�นทีี่�จะช�วยเหล่ี่อส่่งคมท่ี่�งในด้านส่าธ์าริณส่่ข  
ด้านการิแพที่ย์ ริวมถ่ีงช�วยเหล่ี่อช่มชนทีี่�ได้ร่ิบีผู้ลี่กริะที่บี
จากส่ถีานการิณ์ด่งกลี่�าวอย�างต่�อเน่�อง โดยทีี่�ผู้�านมา บีี.กริิม  
เพาเวอริ์ ได้บีริิจาคแลี่ะส่น่บีส่น่นในรูิปัแบีบีต่�าง ๆ ผู้�าน
โคริงการิ บีี.กริิม “ริ�วมใจ สู้่ภ่ยโควิด-19” แลี่ะย่งคงม่�งม่�น 
ส่ริ้างความเจริิญร่ิ�งเริ่องให้ก่บีปัริะเที่ศไที่ย บีนพ่�นฐานของ
ความร่ิบีผิู้ดชอบีต่�อส่่งคม ส่ิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะช่มชนริอบีข้าง
ต่�อไปั

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิจเพ่ื่�อความยั่ั�งยั่่น

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/respect-for-human-2021-rights.pdf
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/respect-for-human-2021-rights.pdf
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โครงการ บี.กริม  “ปันินิำ�าใจสู้ภัยโควิดำ-19” และ “ร�วมใจสู้ภัยโควิดำ-19”

“ถืุงยังชุีพ และถืุงแห�งความห�วงใย” 

ภายใตโ้คัริงการิ บี.ีกริมิ “ริว่ัมใจ สูภ้ยัโคัวัดิ้-19” บี.ีกริมิ เพัาเวัอริ์  
ได้้จัด้ที่ำาถืุงยังชีีพั ทีี่�บีริริจุอาหาริแห้งและอุปีกริณ์พ่ั�นฐาน 
ในการิด้ำาริงชีวิีัต จำานวัน 5,000 ถืงุ ริวัมมลูคัา่กวัา่ 3 ลา้นบีาที่  
และถืุงแห่งคัวัามห่วังใยที่ี�บีริริจุ อุปีกริณ์ปี้องกันการิ 
ติด้เชี่�อ COVID-19 อาที่ิ หน้ากากอนามัย สเปีริย์แอลกอฮอล์ 
ฟ้าที่ะลายโจริแคัปีซูล และกริะชีายข้าวัแคัปีซูล จำานวัน  
7,000 ถืงุ ริวัมมลูค่ัากว่ัา 3 ลา้นบีาที่ เพ่ั�อชีว่ัยเหลอ่ปีริะชีาชีน
ที่ี� ได้้รัิบีผู้ลกริะที่บีจากการิแพัร่ิริะบีาด้ข้อง COVID-19  
ในกริุงเที่พัมหานคัริ เพัชีริบีุริี และสริะแก้วั

“ขั้าวสารเกษัติรอินิทรีย์ 10 ติันิ”

ภายใต้โคัริงการิ “บีี.กริิม ปีันนำ�าใจสู้ภัยโคัวิัด้-19” บีี.กริิม 
เพัาเวัอริ์ มอบีข้้าวัสาริเกษัตริอินที่ริีย์ จำานวัน 10 ตัน 
มูลคั่า 6 แสนบีาที่ ซ้�งเปี็นผู้ลผู้ลิตข้องกลุ่มวิัสาหกิจชีุมชีน 
เกษัตริอินที่รีิย์ด้อกคัำา อำาเภอพัร้ิาวั จังหวััด้เชีียงใหม่  
เพ่ั�อนำาไปีชี่วัยเหล่อชีุมชีนและผูู้้ที่ี�ได้้ริับีผู้ลกริะที่บีจากวัิกฤต 
COVID-19 อกีที่ั�งยงัเป็ีนการิช่ีวัยเหลอ่กลุม่เกษัตริกริด้อกคัำา 
ที่ี�มุ่งมั�นในการิที่ำาเกษัตริอินที่ริีย์ปีลอด้สาริพิัษัให้สามาริถื
ด้ำาเนินกิจการิได้้อย่างยั�งย่นต่อไปี ซ้�งปีัจจุบีันเกษัตริกริ
ด้อกคัำามีปีัญหาในการิริะบีายผู้ลผู้ลิตออกสู่ตลาด้เน่�องจาก
สถืานการิณ์โริคัริะบีาด้ที่ำาให้ไม่มีเงินทุี่นหมุนเวีัยนในการิ 
เพัาะปีลูกพ่ัชีชีนิด้อ่�น ๆ

ส่ามูารถืดูรายละเอี้ยดเพัิ�มูเติ์มูได้ทีี่� รายงานคว็ามูยั�งยืน ปิระจึำาปีิ 2564 https://www.bgrimmpower.com/th/downloads/
sustainability-reports ห้รือ้ “ตั์ว็ชี�วั็ดผลการดำาเนินงานด้านคว็ามูยั�งยืน” ผ่านที่างเว็็บไซต์์ https://www.bgrimmpower.
com/th/sustainability/doing-business-with-compassion

การิข้ับีเคัล่�อนธุริกิจเพ่ั�อคัวัามยั�งย่น

https://www.bgrimmpower.com/th/downloads/sustainability-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/downloads/sustainability-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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การวิเคราะห์และคำาอธุิบาย
ขัองฝ่่ายจัดำการ

การิวัิเคัริาะห์และคัำาอธิบีายข้องฝ่า่ยจัด้การิ

การวิ็เคราะห์้และคำาอ้ธุิบายทีี่�จึะกล่าว็ต่์อ้ไปินี� จัึดที่ำาบนงบการเงินรว็มูส่ำาห้รับ 
ปีิส่ิ�นส่ดุวั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2563 และ 2564 (ต์รว็จึส่อ้บแล้ว็) และคว็รอ่้านปิระกอ้บกับ
งบการเงินรว็มูและห้มูายเห้ตุ์ปิระกอ้บงบการเงินดังกล่าว็ โดยงบการเงินข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดที่ำาต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงินไที่ย (TFRS) เว้็นแต่์จึะได้
กำาห้นดไว้็เป็ินอ้ยา่งอื้�น 

เหติุการณ์สำาคัญในิปี 2564

2564: การวางรากฐานิสำาหรับความพร้อมในิอนิาคติ

1. มุ�งสู�เป้าหมายการปล�อยก๊าซคาร์บอนิไดำออกไซดำ์เป็นิศููนิย์ ภายในิปี 2593                                                                                                                                

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้ยูร่ะห้ว่็างกระบว็นการก่อ้ส่ร้างโครงการโรงไฟ์ฟ์้า SPP 5 โครงการ
ทีี่�จึะช่ว็ยลดคว็ามูเข้้มูข้้นในการปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึกลงร้อ้ยละ 15 นอ้กจึากนี�  
มีูการข้ยายการลงทีุ่นในโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานที่ดแที่นไปิยังปิระเที่ศโปิแลนด์ 
เกาห้ลีใต้์ และมูาเลเซยี คว็บคู่กับการศ่กษัากระบว็นการดักจัึบคารบ์อ้น และการลงที่นุ
ในเชื�อ้เพัลิงที่างเลือ้ก

2. กลยุทธุ์ในิการเปลี่ยนิผ�านิสู�ยุคดำิจิทัล Digital Transformation

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ นำาเที่คโนโลยี Digital Twins มูาใช้เพัิ�มูปิระส่ิที่ธุภิาพัโรงไฟ์ฟ์้าและ
ลดการห้ยุดซ่อ้มูฉุกเฉิน และมุู่งพััฒนาด้านการนำาดิจิึทัี่ล มูาช่ว็ยวิ็เคราะห์้คว็ามูเส่ี�ยง
เชิงปิริมูาณีและเพัิ�มูปิระส่ิที่ธุภิาพัสู่งสุ่ดข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้าด้ว็ย

3. การปรับปรุงกระบวนิการและแผนิควบคุมค�าใชุ้จ�าย

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เริ�มูโปิรแกรมูปิรับปิรุงกระบว็นการ (Process Transformation) 
ด้ว็ย 4 กระบว็นการห้ลักข้อ้งธุุรกิจึ เพัื�อ้ช่ว็ยเพัิ�มูปิระส่ิที่ธุิภาพัในการที่ำางาน และ 
ลดกระบว็นการทีี่�ไมู่เกิดมููลค่า นอ้กจึากนี� เรามีูแผนคว็บคุมูค่าใช้จ่ึายทีี่�ส่ามูารถืลด 
ค่าใช้จ่ึายในการข้ายและบริห้าร ได้ร้อ้ยละ 19.4 ในปีิ 2564 ด้ว็ย
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4. อยู�ระหว�างกระบวนิการนิำาเขั้า LNG ในิชุ�วงติ้นิปี 2566

จึากการทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รับใบอ้นุญาต์การนำาเข้้า  
LNG 1.2 ล้านตั์นต่์อ้ปีิ เราจึะเริ�มูนำาเข้้า LNG ปิริมูาณี  
5 แส่นตั์น ในปีิ 2566 โดยคาดว่็าจึะมีูราคาทีี่�ต์ำากว่็าการซื�อ้ 
ก๊าซธุรรมูชาติ์แห้ล่งปัิจึจุึบันราว็ร้อ้ยละ 7-10

5. โครงการนิำาร�อง Energy Trading

ด้ว็ยแผนการข้ยายธุุรกิจึไปิสู่่ต์ลาดซื� อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าเส่รี 
ในอ้นาคต์ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูในการ 
ซื� อ้ข้ายแลกเปิลี�ยนพัลังงานไฟ์ฟ้์า เพัื� อ้ที่ำาโครงการเชิง
พัาณีชิยใ์ห้้ต์อ้บโจึที่ย์ได้อ้ยา่งรว็ดเร็ว็ โดยเราได้เริ�มูโครงการ
นำารอ่้ง Energy Trading ทีี่�ต่์กส่ำานักงานข้อ้ง บี.กริมู

6. บรรลุ 5 ดำีล ขัยายกำาลังการผลิติติามสัญญาซ่�อขัาย

ไฟฟา้สู� 4 กิกะวัติติ์

• โครงการโรงไฟ์ฟ์า้ SPP 3 โครงการ ข้นาดกำาลังการผลิต์
ติ์ดตั์�งรว็มูทัี่�งส่ิ�น 360 เมูกะวั็ต์ต์์ ภายใต้์การถืือ้หุ้้นรอ้้ยละ 
45.0 ใน UVBGP

• โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานลมูและพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ 
ข้นาดกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 96 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปิระเที่ศ
เกาห้ลีใต้์ ด้ว็ยส่ัดส่ว่็นการถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 49.9

• โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมู Huong Hoa 1 ข้นาด
กำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 48 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู 
ด้ว็ยส่ัดส่ว่็นการถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 80.0

• โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ reNIKOLA  
3 โครงการ ข้นาดกำาลังการผลิต์ติ์ดตั์�ง 88 เมูกะวั็ต์ต์์  
ในปิระเที่ศมูาเลเซยี ด้ว็ยส่ดัส่ว่็นการถืือ้หุ้้นรอ้้ยละ 40.6

• โครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมูข้นาดกำาลังการผลิต์ 
ติ์ดตั์�ง 14 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปิระเที่ศโปิแลนด์ ด้ว็ยส่ัดส่ว่็น
การถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 90.0

7. พันิธุมิติรชุั�นินิำาทางธุุรกิจ 

คว็ามูร่ว็มูมืูอ้กับพัันธุมิูต์รที่างธุุรกิจึ เป็ินห้น่�งในค่านิยมู
ห้ลักข้อ้ง บี.กริมู และเราได้เส่ริมูคว็ามูแข้็งแกร่งและ
ข้ยายคว็ามูร่ว็มูมืูอ้นี�อ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง โดยในปิี 2564 เราได้ 
ปิระกาศคว็ามูร่ว็มูมืูอ้และการร่ว็มูทีุ่นกับ AMATA,  
SCG, PTT Global LNG, UV, นิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูเอ้เชีย, 

reNIKOLA ในปิระเที่ศมูาเลเซีย,  Truong Thanh  
Energy ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู Renewable Energy Korea  
และ visaVento Holding AG ในยุโรปิ

แนิวโนิ้มปี 2565 

• ว็างเป้ิาห้มูายการได้มูาข้อ้งโครงการให้มู่ ๆ อ้ยา่งน้อ้ย 
1 กิกะวั็ต์ต์์ เพัิ�มูกำาลังการผลิต์จึากการดำาเนินการ 
ร้อ้ยละ 10.0-15.0 จึากการเข้้าซื�อ้กิจึการและการเปิิด 
ดำาเนินการเชิงพัาณิีชย์ และเพัิ�มูจึำานว็นลูกค้า IU  
รายให้มู่ต์ามูส่ญัญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์า้ อ้ยา่งน้อ้ย 55  เมูกะวั็ต์ต์์

• ลดปิริมูาณีการใช้ก๊าซธุรรมูชาติ์ โดย 1. การแที่นทีี่� 5 
โครงการโรงไฟ์ฟ์้า SPP เดิมู ด้ว็ยเที่คโนโลยีให้มู่ ซ่�ง
ชว่็ยลดปิริมูาณีการใช้ก๊าซลงร้อ้ยละ 15.0 ต่์อ้โครงการ 
และ 2. การปิรับปิรุงปิระสิ่ที่ธุิภาพัโครงการโรงไฟ์ฟ้์า 
BPWHA และ ABP4 จึะชว่็ยลดต้์นทุี่นค่าก๊าซธุรรมูชาติ์
ลง 20-25 ล้านบาที่ต่์อ้ปีิ 

• การดำาเนินการต์ามูแผนคว็บคมุูค่าใชจ่้ึาย เพัื�อ้ปิระห้ยดั
ค่าใช้จ่ึายอ้ยา่งน้อ้ย 100 ล้านบาที่

• การเพัิ�มูข้่�นข้อ้งค่า Ft 16.71 ส่ต์างค์ต่์อ้กิโลวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง 
เป็ิน 1.39 ส่ต์างค์ต่์อ้กิโลวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง ในเดือ้นมูกราคมู 
- เมูษัายน 2565 และคาดการณี์ว่็าจึะปิรับเพัิ�มูข่้�นอี้ก 
ในระห้ว่็างปีิ

• ต้์นทุี่นค่าก๊าซธุรรมูชาติ์ต่์อ้ห้น่ว็ยทีี่� 380-430 บาที่ 
ต่์อ้ล้าน BTU

โครงการนิวัติกรรม

กลุมู่ บ.ีกรมิู มีูการลงที่นุในส่ต์ารท์ี่อั้พั และเว็นเจึอ้ร ์แคปิปิิตั์ล 
ทัี่�งในปิระเที่ศไที่ยและต่์างปิระเที่ศมูาเป็ินเว็ลาห้ลายปีิ  
ซ่�งเมืู�อ้พัร้อ้มูจึะโอ้นย้ายไปิยังห้น่ว็ยงานทีี่�เห้มูาะส่มู 

ในปีิ 2565 บี.กริมู รว่็มูมืูอ้กับ Global Innovation Catalyst 
(บริษััที่ทีี่�ปิร่กษัาทีี่�มีูเครือ้ข้่ายทัี่�ว็โลก มีูปิระส่บการณี์การ
ที่ำางานกว่็าที่ศว็รรษัใน Silicon Valley) เพัื�อ้ส่ร้างวั็ฒนธุรรมู
นวั็ต์กรรมู และเพัิ�มูคว็ามูพัร้อ้มูในอ้นาคต์ให้้แก่ บี.กริมู 
นอ้กจึากนี� เรายังร่ว็มูมืูอ้กับมูห้าวิ็ที่ยาลัยห้ลายแห่้ง และ
พัันธุมิูต์รที่างธุุรกิจึ เพัื�อ้ส่ร้างและส่นับส่นุนนวั็ต์กรรมูใน
ปิระเที่ศไที่ย



107บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
การิวัิเคัริาะห์และคัำาอธิบีายข้องฝ่า่ยจัด้การิ

ติิดำอันิดำับ S&P Global Sustainability 
Yearbook 2022 และคว้ารางวัล  
“Industry Mover”

นับเป็ินครั�งแรกทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รับคัดเลือ้กให้้อ้ยู่
ในรายงาน The S&P Global Sustainability Yearbook 
2022 และได้รับรางวั็ล “Industry Mover” ในฐานะ
บริษััที่ทีี่�มีูพััฒนาการด้านคว็ามูยั�งยืนสู่งสุ่ดในอุ้ต์ส่าห้กรรมู
ส่าธุารณีูปิโภคไฟ์ฟ์้า (Electric Utilities) ในปิีทีี่�ผ่านมูา  
ซ่�งต์อ้กยำาคว็ามูมุูง่มัู�นในการดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี 
ผ่านแนว็ปิฏิบัติ์ที่างธุุรกิจึเพัื� อ้คว็ามูยั�งยืน ครอ้บคลุมู 
ทัี่�งมิูติ์ด้านเศรษัฐกิจึ ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และส่ังคมู ส่อ้ดคล้อ้งต์ามู
ห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี

2563
ล้านบีาที่

2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

ริายได้้จากการิข้ายและการิให้บีริิการิ 44,087 46,628 5.8%

EBITDA1 13,003 12,392 (4.7%)

กำาไริสุที่ธิ 3,755 3,417 (9.0%)

กำาไริสุที่ธิ - ส่วันที่ี�เปี็นข้องบีริิษััที่ใหญ่ 2 , 175 2,276 4.6%

(กำาไริ) / ข้าด้ทีุ่น จากอัตริาแลกเปีลี�ยนที่ี�ยังไม่เกิด้ข้้�น 242 502 107.4%

ริายจ่ายที่ี�ไม่เกี�ยวัข้้องกับีการิด้ำาเนินงาน 3 1 1 0 n/a

กำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนินงาน2 4,308 3,919 (9.0%)

กำาไรสุทธุิจากการดำำาเนิินิงานิ - ส�วนิที่เป็นิขัองบริษััทใหญ� 2,617 2,440 (6.8%)

อัตริากำาไริ EBITDA (%) 29.5% 26.6%

อัตริากำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนินงาน (%) 9.8% 8.4%

สัด้ส่วันกำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนินงาน - ส่วันที่ี�เปี็น
ข้องบีริิษััที่ใหญ่ (%)

60.7% 62.3%

การเติรียมพร้อมดำ้านิการเงินิ                                                                                                                                            
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้อ้นุมัูติ์กรอ้บการอ้อ้กหุ้้นกู้เพัิ�มูสู่่ระดับ 
100,000 ล้านบาที่ ในระห้ว่็างปีิ 2565-2569 เพัื�อ้รอ้งรับ
การเติ์บโต์มุู่งสู่่เป้ิาห้มูายและจัึดโครงส่ร้างที่างการเงิน 
ให้้แข้็งแรง โดยจึะนำาเส่นอ้ข้อ้อ้นุมัูติ์ทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น
ปิระจึำาปีิ 2565

คงอัติราการจ�ายปันิผลที่ร้อยละ 45
บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ปิระกาศจ่ึายเงินปัินผลในอั้ต์ราหุ้้นละ 0.42 บาที่ 
ส่ำาห้รบัปีิ 2564 ปิระกอ้บด้ว็ยเงินปัินผลระห้ว่็างกาลในอั้ต์รา 
หุ้้นละ 0.15 บาที่   ซ่�ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึายปัินผลเป็ินทีี่�เรยีบร้อ้ย 
แล้ว็ และเห้ลือ้เงินปัินผลจ่ึายงว็ดส่ดุท้ี่ายในอั้ต์ราหุ้้นละ 0.27 
บาที่ ทัี่�งนี� ข้่�นอ้ยู่กับการอ้นุมัูติ์ข้อ้งทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น 
ปิระจึำาปีิ 2565 โดยคิดเป็ินอั้ต์ราการจ่ึายปัินผลทีี่�ร้อ้ยละ 45 
ข้อ้งกำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน ส่อ้ดคล้อ้งกับนโยบาย 
การจ่ึายเงินปัินผลให้้ผู้ถืือ้หุ้้นในอั้ต์ราไมู่น้อ้ยกว่็าร้อ้ยละ 40 

การวิเคราะห์ผลการดำำาเนิินิงานิ
ผลการดำำาเนิินิงานิที่สำาคัญ

1 EBITDA = กำาไรก่อ้นดอ้กเบี�ย ภาษีัเงินได้ ค่าเส่ื�อ้มูและค่าตั์ดจึำาห้น่าย - รายได้ (รายจ่ึาย) ทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินงาน 
2 กำาไรสุ่ที่ธุจิึากการดำาเนินงาน = กำาไรสุ่ที่ธุ ิ- กำาไร (ข้าดทีุ่น) จึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยนทีี่�ยังไมู่เกิดข้่�น – รายได้ (รายจ่ึาย) ทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินงาน
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รายไดำ้จากการขัายและการให้บริการ

รายได้รว็มูเพัิ�มูข้่�น y-on-y รอ้้ยละ 5.8 เป็ิน 46,628 ล้านบาที่ 
ส่ำาห้รับปีิ 2564 โดยมีูปิริมูาณีไฟ์ฟ้์าทีี่�ข้าย เพัิ�มูข้่�น y-on-y 
ร้อ้ยละ 2.4 เป็ิน 14,794 กิกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง จึาก 1. การเติ์บโต์ 
ร้อ้ยละ 17.5 ข้อ้งปิริมูาณีไฟ์ฟ้์าทีี่�ข้ายให้้แก่ลูกค้า IU  
ในปิระเที่ศ จึากการเชื�อ้มูเข้้าระบบข้อ้งลูกค้า IU รายให้มู่ 
ต์ามูส่ญัญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์า้ 43 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปีิ 2564 และลกูค้า
รายเดิมู 2. การเปิิดดำาเนินการเชิงพัาณิีชย์ข้อ้งโครงการโรง
ไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ Ray Power ในปิระเที่ศกัมูพัูชา 
ในเดือ้นธุันว็าคมู 2563 และโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานลมู 
BTW ในปิระเที่ศไที่ย ในเดือ้นส่ิงห้าคมู 2564 ข้ณีะทีี่�รายได้ 
จึากโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ทีี่�ปิระเที่ศ
เวี็ยดนามูลดลง จึากการแบ่งแยกกิจึการข้อ้งโครงการ
พัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ DT1&2 คว็ามูต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ์้าทีี่�ลดลง
จึากการล็อ้คดาว็น์จึากการแพัร่ระบาดข้อ้งโรค COVID-19 
และคว็ามูเข้้มูแส่งทีี่�ลดลง

EBITDA และอัตั้รากำาไร EBITDA 

EBITDA ลดลง y-on-y ร้อ้ยละ 4.7 ส่ำาห้รับปีิ 2564  
เป็ิน 12,392 ล้านบาที่ และอั้ต์รากำาไร EBITDA ลดลง 
y-on-y เป็ินร้อ้ยละ 26.6 ส่ำาห้รับปีิ 2564 เนื�อ้งจึากราคา 

ก๊าซธุรรมูชาติ์ทีี่�เพัิ�มูข่้�น y-on-y ร้อ้ยละ 8.8 การซ่อ้มูบำารุง
ต์ามูแผนข้อ้งโรงไฟ์ฟ้์า SPP ทีี่�มูากข่้�น และรายได้ทีี่�ลดลง 
จึากโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ในปิระเที่ศ
เวี็ยดนามู

กำาไรสิุทธิิจากการด์ำาเนินงาน

มีูการเติ์บโต์ทีี่�ดีข้อ้งปิรมิูาณีข้ายไฟ์ฟ์า้ให้้แก่ลกูค้า IU สู่ร่ะดับ
สู่งสุ่ดทีี่� 3,314 กิกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง และปิระส่บคว็ามูส่ำาเร็จึ 
ในการคว็บคุมูค่าใช้จ่ึายในการข้ายและให้้บริการ โดยลดลง 
ร้อ้ยละ 19.4 อ้ย่างไรก็ต์ามู ทัี่�งห้มูดนี�ไมู่ส่ามูารถืชดเชย 
กับการเพัิ�มูข้อ้งราคาก๊าซธุรรมูชาติ์ทีี่�สู่งข้่�น (เพัิ�มูข้่�น y-on-y 
ร้อ้ยละ 8.8 เป็ิน 266 บาที่ต่์อ้ล้าน BTU ส่ำาห้รับปีิ 2564) 
ดังนั�น กำาไรสุ่ที่ธุจิึากการดำาเนินงาน - ส่ว่็นทีี่�เป็ินข้อ้งบริษััที่
ให้ญล่ดลง y-on-y ร้อ้ยละ 6.8 เป็ิน 2,440 ล้านบาที่ 

กำาไรสุทธุิ

กำาไรสุ่ที่ธุ ิ- ส่ว่็นทีี่�เป็ินข้อ้งบริษััที่ให้ญ่เพัิ�มูข้่�น y-on-y รอ้้ยละ 
4.6 เปิ็น 2,276 ล้านบาที่ โดยส่่ว็นต่์างจึากกำาไรสุ่ที่ธุิจึาก
การดำาเนินงานมูาจึากผลข้าดทุี่นจึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยนทีี่�ยัง 
ไมูเ่กิดข่้�นจึรงิ (จึากส่ถืานะสุ่ที่ธุขิ้อ้งห้นี�และธุุรกรรมูอื้�นทีี่�เป็ิน
ส่กุลดอ้ลลาร์ส่ห้รัฐ) และส่่ว็นได้เสี่ยทีี่�ไมู่มีูอ้ำานาจึคว็บคุมู 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง
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2563
ล้านบีาที่

2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

รายได้้จากการขายไฟฟา้

กฟผู้. 28,330 29,766 5.1%

ลูกคั้าอุตสาหกริริมในไที่ย 9,270 10,779 16.3%

ลูกคั้าอุตสาหกริริมในเวัียด้นาม 1 ,2 14 1,348 11.0%

กฟภ. / กฟน. / Rooftop 772 877 13.6%

การิไฟฟา้ลาวั 338 377 11.5%

การิไฟฟา้เวัียด้นาม 2,941 2,257 (23.3%)

การิไฟฟา้กัมพูัชีา 7 152 2,071.4%

รวมรายไดำ้จากการขัายไฟฟา้1 42,872 45,555 6.3%

ริายได้้จากการิข้ายไอนำ�า 894 799 (10.6%)

ริายได้้จากการิข้าย Demineralised Water 44 45 2.3%

ริายได้้อ่�นจากการิข้ายและการิให้บีริิการิ 2772 2293 (17.3%)

รวมรายไดำ้จากการขัายและการให้บริการ1 44,087 46,628 5.8%

โครงสร้างรายไดำ้

1  รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ์า้และรายได้จึากการข้ายและการให้้บรกิาร อ้าจึไมูต่์รงกับผลรว็มูทัี่�งห้มูดข้อ้งตั์ว็เลข้ทีี่�แส่ดงในต์าราง เนื�อ้งจึากการปิดัที่ศนิยมูเป็ินห้นว่็ยล้านบาที่
2  รว็มูรายได้จึากการให้้บริการก่อ้ส่ร้างโครงการผลิต์ไฟ์ฟ้์าจึากเซลล์แส่งอ้าทิี่ต์ย์ติ์ดตั์�งบนทุ่ี่นลอ้ยนำา ให้้แก่ กฟ์ผ. และรายได้จึากการก่อ้ส่ร้างโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังนำา  
 ใน ส่ปิปิ.ลาว็
3  รว็มู 2 และรายได้จึากการติ์ดตั์�งเซลล์แส่งอ้าทิี่ต์ย์แบบติ์ดตั์�งบนห้ลังคา ในปิระเที่ศฟ์ิลิปิปิินส่์  



110 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564
การิวัิเคัริาะห์และคัำาอธิบีายข้องฝ่า่ยจัด้การิ

2563
กิกะวััตต์-ชีั�วัโมง

2564
กิกะวััตต์-ชีั�วัโมง

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y1

ปริมาณไฟฟา้ที่ขัายให้ กฟผ. 9,714 9,701 (0.1%)

ปริมาณไฟฟา้ที่่�ขายให้้ลููกค้้าอุุตสาห้กรรมในไที่ย

นิคัมอุตสาหกริริมอมตะซิตี� ชีลบีุริี 1,302 1,535 17.9%

นิคัมอุตสาหกริริมอมตะซิตี� ริะยอง 509 675 32.6%

นิคัมอุตสาหกริริมแหลมฉบีัง 628 678 8.0%

นิคัมอุตสาหกริริมด้ับีบีลิวัเอชีเอ ชีลบีุริี 1 2 13 221 4.1%

สวันอุตสาหกริริมบีางกะด้ี 156 190 21.7%

นิคัมอุตสาหกริริมด้ับีบีลิวัเอชีเอ ตะวัันออก (มาบีตาพุัด้) 1 3 15 10.6%

ปริมาณไฟฟา้ที่ขัายให้ลูกค้าอุติสาหกรรมในิไทย 2,821 3,314 17.5%

ปริมาณไฟฟา้ที่ขัายให้ลูกค้าอุติสาหกรรมในิเวียดำนิาม 510 538 5.4%

2563
ตัน

2564
ตัน

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

ปริมาณไอุนำ�าที่่�ขาย

นิคัมอุตสาหกริริมอมตะซิตี� ชีลบีุริี 132,786 155,804 17.3%

นิคัมอุตสาหกริริมอมตะซิตี� ริะยอง 126 ,371 122,989 (2.7%)

นิคัมอุตสาหกริริมแหลมฉบีัง 197,500 241,051 22.1%

นิคัมอุตสาหกริริมด้ับีบีลิวัเอชีเอ ตะวัันออก (มาบีตาพุัด้) 440,845 469,358 6.5%

นิคัมอุตสาหกริริมเวัิลด้์ ฟูด๊้ วััลเลย์ ไที่ยแลนด้์ 9,803 0 n/a

ปริมาณไอนิำ�าที่ขัาย 907,305 989,201 9.0%

ติารางที่ 1 : ปริมาณไฟฟา้และไอนิำ�าที่ขัาย

1  ร้อ้ยละการเปิลี�ยนแปิลงอ้าจึไมู่ต์รงกับร้อ้ยละการเปิลี�ยนแปิลงข้อ้งตั์ว็เลข้ในต์าราง เนื�อ้งจึากการปัิดห้น่ว็ยข้ายจึริง จึาก MWh เป็ิน GWh  
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หน่วัย 2563 2564 เปีลี�ยนแปีลง

ริาคัาข้ายไฟฟา้ - กฟผู้. บีาที่ต่อ 
กิโลวััตต์-ชีั�วัโมง

2.92 3.07 5.1%

ริาคัาข้ายไฟฟา้ - ลูกคั้าอุตสาหกริริมในไที่ย บีาที่ต่อ 
กิโลวััตต์-ชีั�วัโมง

3.29 3.25 (1.2%)

ริาคัาข้ายไฟฟา้ - ลูกคั้าอุตสาหกริริมในเวัียด้นาม บีาที่ต่อ 
กิโลวััตต์-ชีั�วัโมง

2.38 2.51 5.5%

ริาคัาข้ายไอนำ�า - ลูกคั้าอุตสาหกริริมในไที่ย บีาที่ต่อตัน 985.75 807.96 (18.0%)

ริาคัาก๊าซธริริมชีาติเฉลี�ย บีาที่ต่อล้านบีีที่ียู 244.41 266.04 8.8%

ติารางที่ 2 : ราคาขัายติ�อหนิ�วย

รายไดำ้จากการขัายไฟฟา้ให้แก� กฟผ. 

รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ กฟ์ผ. เพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 
5.1 เป็ิน 29,766 ล้านบาที่ 

• ปิริมูาณีไฟ์ฟ์้าทีี่�ข้ายให้้แก่ กฟ์ผ. คงทีี่� y-on-y ทีี่� 9,701  
 กิกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง 

• ราคาข้ายไฟ์ฟ้์าให้้แก่ กฟ์ผ. ต่์อ้ห้น่ว็ยเพัิ�มูข้่�น y-on-y  
 ร้อ้ยละ 5.1 เป็ิน 3.07 บาที่ต่์อ้กิโลวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง เนื�อ้งจึาก 
 การเปิลี�ยนแปิลงข้อ้งค่าพัลังงานไฟ์ฟ้์า (Energy  
 Payment) ซ่�งอ้้างอิ้งต์ามูราคาก๊าซธุรรมูชาติ์ทีี่�เพัิ�มูข่้�น  
 y-on-y ร้อ้ยละ 8.8 

รายไ ด้ำจากการขัายไฟฟ้า ใ ห้แก� ลูกค้ าอุติสาหกรรม 

ในิไทย

รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ้์าให้้แก่ลูกค้า IU ในปิระเที่ศเพัิ�มูข้่�น 
y-on-y ร้อ้ยละ 16.3 เป็ิน 10,779 ล้านบาที่ 

• ปิริมูาณีไฟ์ฟ้์าทีี่�ข้ายให้้แก่ลูกค้า IU ในปิระเที่ศ เติ์บโต์  
 y-on-y ร้อ้ยละ 17.5 สู่่ระดับสู่งสุ่ดทีี่� 3,314 กิกะวั็ต์ต์์- 
 ชั�ว็โมูง เนื�อ้งจึาก 1. มีูลูกค้ารายให้มู่เชื�อ้มูเข้้าระบบ 
 ต์ามูส่ัญญาซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้า 43 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปีิ 2564 และ  
 2. คว็ามูต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ์้าทีี่�เพัิ�มูข้่�นจึากห้ลายกลุ่มูลูกค้า 
 อุ้ต์ส่าห้กรรมูห้ลัก โดยเฉพัาะกลุ่มูชิ�นส่่ว็นยานยนต์์ 
 กลุ่มูเครื�อ้งใช้ไฟ์ฟ์้าในบ้าน กลุ่มูโลห้ะ และยางรถืยนต์์  
 ด้ว็ยการเติ์บโต์ y-on-y ร้อ้ยละ 29.8, 15.5, 12.0 และ  
 12.5 ต์ามูลำาดับ 
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 นอ้กจึากนี� เรายังคงข้ยายฐานลูกค้าอ้ย่างต่์อ้เนื� อ้ง 
 โดยคาดว่็าจึะมีูลกูค้ารายให้มู่เชื�อ้มูเข้า้ระบบต์ามูสั่ญญา 
 ซื�อ้ข้ายไฟ์ฟ์้าอ้ยา่งน้อ้ย 55 เมูกะวั็ต์ต์์ ในปีิ 2565

• ราคาข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ลูกค้า IU ในปิระเที่ศลดลง  
 y-on-y ร้อ้ยละ 1.2 ในปิี 2564 มูาอ้ยู่ทีี่� 3.25 บาที่ 
 ต่์อ้กิโลวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง ซ่�งเปิ็นไปิต์ามูการเปิลี�ยนแปิลง 
 ข้อ้งค่า Ft ทีี่� กกพั. ปิระกาศลดค่า Ft เป็ิน -15.23 ส่ต์างค์ 
 ต่์อ้กิโลวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง ในปิี 2564 จึาก -11.60 ส่ต์างค์ต่์อ้ 
 กิโลวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง ในชว่็งเดือ้นมูกราคมู - ส่ิงห้าคมู 2563  
 และ -12.43 ส่ต์างค์ต่์อ้กิโลวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง ในช่ว็งเดือ้น 
 กันยายน - ธุนัว็าคมู 2563 

รายได้ำจากการขัายไฟฟ้าให้แก�ลูกค้าอุติสาหกรรมในิ

เวียดำนิาม

รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ลูกค้า IU ในเวี็ยดนามูเพัิ�มูข้่�น 
y-on-y ร้อ้ยละ 11.0 เป็ิน 1,348 ล้านบาที่ 

•  ปิริมูาณีไฟ์ฟ์้าทีี่�ข้ายให้้แก่ลูกค้า IU ในเวี็ยดนามูเพัิ�มูข้่�น  
 y-on-y ร้อ้ยละ 5.4 เป็ิน 538 กิกะวั็ต์ต์์-ชั�ว็โมูง จึาก 
 คว็ามูต้์อ้งการใช้ไฟ์ฟ้์าทีี่�สู่งข้อ้งลูกค้ารายเดิมู ในช่ว็ง  
 1H’2564

• ราคาข้ายไฟ์ฟ้์าต่์อ้ห้น่ว็ยแก่ลูกค้า IU ในเวี็ยดนามู 
 เพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 5.5 เป็ิน 2.51 บาที่ต่์อ้กิโลวั็ต์ต์์- 
 ชั�ว็โมูง (ต์ามูวิ็ธุรีาคาต้์นทีุ่นบว็กกำาไรส่ว่็นเพัิ�มู) เนื�อ้งจึาก 
 การเปิลี�ยนแปิลงข้อ้งอั้ต์ราแลกเปิลี�ยน

รายไดำจ้ากการขัายไฟฟา้ใหแ้ก� กฟภ. / กฟนิ. / Rooftop 

รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ กฟ์ภ. / กฟ์น. / Rooftop  
เพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 13.6 เป็ิน 877 ล้านบาที่ จึากการเปิิด
ดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมู 
BTW  ในปิระเที่ศไที่ย ในเดือ้นส่ิงห้าคมู 2564 

รายไดำ้จากการขัายไฟฟา้ให้แก�การไฟฟา้ลาว 

รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่การไฟ์ฟ์้าลาว็เพัิ�มูข้่�น y-on-y 
ร้อ้ยละ 11.5 เป็ิน 377 ล้านบาที่ เนื�อ้งจึากการเพัิ�มูข่้�นข้อ้ง
ปิริมูาณีนำา

รายไดำ้จากการขัายไฟฟา้ให้แก�การไฟฟา้เวียดำนิาม

การรับรู้รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ้์าได้รับผลกระที่บจึากการ
แบ่งแยกกิจึการในเดือ้นกรกฎาคมู 2564 จึากเดิมูถืือ้หุ้้น 
ร้อ้ยละ 55.0 ในโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์  
DT1&2 420 เมูกะวั็ต์ต์์ เป็ินปัิจึจุึบันถืือ้หุ้้นร้อ้ยละ 100.0 
ในโครงการ DT2 240 เมูกะวั็ต์ต์์ ข้ณีะทีี่�กำาลังการผลิต์
ต์ามูส่ัดส่่ว็นการถืือ้หุ้้นเพัิ�มูข่้�นเล็กน้อ้ยจึาก 231 เมูกะวั็ต์ต์์ 
เป็ิน 240 เมูกะวั็ต์ต์์ ดังนั�น รายได้จึากการข้ายไฟ์ฟ์้าให้้แก่ 
การไฟ์ฟ์้าเวี็ยดนามูลดลง y-on-y ร้อ้ยละ 23.3 เป็ิน 2,257 
ล้านบาที่ ปิระกอ้บกับคว็ามูเข้มู้แส่งทีี่�ลดลงจึากส่ภาพัอ้ากาศ 
ในปีิ 2564

รายไดำ้จากการขัายไฟฟา้ให้แก�การไฟฟา้กัมพูชุา

การเปิิดดำา เนินการข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงาน 
แส่งอ้าทิี่ต์ย์ Ray Power ในปิระเที่ศกัมูพูัชา ข้นาดกำาลัง 
การผลิต์ติ์ดตั์�ง 39 เมูกะวั็ต์ต์์ เมืู�อ้วั็นทีี่� 15 ธุันว็าคมู 2563 
ที่ำาให้้มีูรายได้ 152 ล้านบาที่ ส่ำาห้รับปีิ 2564

รายไ ด้ำจากการขัายไอนิำ�า ให้ แก� ลูกค้ าอุติสาหกรรม 

ในิไทย

รายได้จึากการข้ายไอ้นำาให้้แก่ลูกค้า IU ในไที่ยลดลง 
y-on-y ร้อ้ยละ 10.6 เป็ิน 799 ล้านบาที่ โดยมีูส่าเห้ต์ุห้ลัก 
มูาจึากราคาข้ายไอ้นำาทีี่�ลดลงข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้า BGPM 
ในชว่็งต่์อ้อ้ายุโรงไฟ์ฟ์า้ต์ามูส่ญัญา ก่อ้นทีี่�จึะมูลีกูค้ารายให้มู่
เชื�อ้มูเข้้าระบบ ด้ว็ยส่ัญญาซื�อ้ข้ายไอ้นำา 108 ตั์นต่์อ้ชั�ว็โมูง  
ทีี่�ลงนามูกับโครงการโรงไฟ์ฟ้์า BGPM replacement (กำาห้นด
เปิิดดำาเนินการเชิงพัาณีิชย์ในเดือ้นธุนัว็าคมู 2565)

• ปิริมูาณีไอ้นำาทีี่�ข้ายให้้แก่ลูกค้า IU ในไที่ยเพัิ�มูข้่�น 
 y-on-y ร้อ้ยละ 9.0 เป็ิน 989,201 ตั์น โดยมีูส่าเห้ต์ุห้ลัก 
 มูาจึากคว็ามูต้์อ้งการไอ้นำาทีี่�เพัิ�มูข่้�นในพัื�นทีี่�แห้ลมูฉบัง  
 และมูาบต์าพัุด 

• ราคาข้ายไอ้นำาต่์อ้ห้น่ว็ยแก่ลูกค้า IU ในไที่ยลดลง  
 y-on-y ร้อ้ยละ 18.0 เปิ็น 807.96 บาที่ต่์อ้ตั์น โดยมีู 
 ส่าเห้ตุ์ห้ลักมูาจึากราคาข้ายไอ้นำาทีี่�ลดลงข้อ้งโครงการ 
 โรงไฟ์ฟ์้า BGPM ภายใต้์ส่ัญญาชว่็งต่์อ้อ้ายุโรงไฟ์ฟ์้า 
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2563
ล้านบีาที่

2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

ต้นทีุ่นขายแลูะการให้้บริการ

ต้นทีุ่นก๊าซธริริมชีาติ 24,726 27,796 12.4%

ต้นทีุ่นคั่าไฟฟา้ข้องปีริะเที่ศเวัียด้นาม 1,097 1,220 11.2%

ต้นทีุ่นการิด้ำาเนินงานและการิบีำาริุงริักษัา 2,768 3,080 11.3%

คั่าเส่�อมริาคัา - COGS 5,350 4,993 (6.7%)

ต้นทีุ่นอ่�น 9071  8462 (6.7%)

รวมติ้นิทุนิขัายและการให้บริการ3 34,848 37,935 8.9%

คั่าใชี้จ่ายในการิข้ายและบีริิหาริ (SG&A) 1,895 1,527 (19.4%)

คั่าเส่�อมริาคัา - SG&A 144 146 1.4%

ค�าใชุ้จ�ายทั�งหมดำ3 36,887 39,608 7.4%

โครงสร้างติ้นิทุนิ

1  รว็มูต้์นทุี่นจึากการให้้บริการก่อ้ส่ร้างโครงการผลิต์ไฟ์ฟ้์าจึากเซลล์แส่งอ้าทิี่ต์ย์ติ์ดตั์�งบนทีุ่่นลอ้ยนำา ให้้แก่ กฟ์ผ. และต้์นทีุ่นจึากการก่อ้ส่ร้างโครงการโรงไฟ์ฟ้์า 
 พัลังนำาใน ส่ปิปิ.ลาว็
2  รว็มู 1 และต้์นทีุ่นจึากการติ์ดตั์�งเซลล์แส่งอ้าทิี่ต์ย์แบบติ์ดตั์�งบนห้ลังคา ในปิระเที่ศฟ์ิลิปิปิินส่์
3  รว็มูต้์นทีุ่นข้ายและการให้้บริการและค่าใช้จ่ึายทัี่�งห้มูด อ้าจึไมู่ต์รงกับผลรว็มูทัี่�งห้มูดข้อ้งตั์ว็เลข้ทีี่�แส่ดงในต์าราง เนื�อ้งจึากการปัิดที่ศนิยมูเป็ินห้น่ว็ยล้านบาที่

ติ้นิทุนิค�าก๊าซธุรรมชุาติิ

ต้์นที่นุก๊าซธุรรมูชาติ์เพัิ�มูข้่�น y-on-y รอ้้ยละ 12.4 เป็ิน 27,796  
ล้านบาที่ โดยมีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากราคาก๊าซธุรรมูชาติ์ทีี่� 
เพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 8.8 (ซ่�งราคาก๊าซธุรรมูชาติ์จึะ
อ้้างอิ้งกับราคาเฉลี�ยถ่ืว็งนำาห้นักข้อ้งก๊าซธุรรมูชาติ์ทัี่�งห้มูด 
ข้อ้ง ปิต์ที่.)

ติ้นิทุนิค�าไฟฟา้ขัองประเทศูเวียดำนิาม

ต้์นทุี่นค่าไฟ์ฟ้์าทีี่�ซื�อ้จึากบริษััที่ยอ่้ยข้อ้ง EVN เพัิ�มูข้่�น y-on-y 
รอ้้ยละ 11.2 เป็ิน 1,220 ล้านบาที่ ต์ามูปิริมูาณีการข้ายไฟ์ฟ้์า
และอั้ต์ราแลกเปิลี�ยนเงินต์รา

ติ้นิทุนิการดำำาเนิินิงานิและการบำารุงรักษัา

ต้์นทีุ่นการดำาเนินงานและการบำารุงรักษัาเพัิ�มูข้่�น y-on-y  
ร้อ้ยละ 11.3 เปิ็น 3,080 ล้านบาที่ โดยมูีส่าเห้ต์ุห้ลัก 
มูาจึากการข้ยายกำาลังการผลิต์ การเข้้าซื�อ้โครงการโรงไฟ์ฟ์า้ 
และการซ่อ้มูบำารุงต์ามูแผนข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้า SPP  
ในปีิ 2564

ค�าใชุ้จ�ายในิการขัายและบริหาร

ค่าใช้จ่ึายในการข้ายและบริห้ารลดลง y-on-y ร้อ้ยละ 19.4 
เป็ิน 1,527 ล้านบาที่ โดยมูีส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากการคว็บคุมู
ค่าใช้จ่ึาย
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2563
ล้านบีาที่

2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

ริายได้้อ่�น 251 188 (25.1%)

ส่วันแบี่งกำาไริ (ข้าด้ทีุ่น) จากเงินลงทีุ่นใน 
บีริิษััที่ริ่วัมและการิริ่วัมคั้า 

58 44 (24.1%)

กำาไริ (ข้าด้ทีุ่น) จากอัตริาแลกเปีลี�ยน (334) 756 n/a

กำาไริ (ข้าด้ทีุ่น) จากอัตริาแลกเปีลี�ยนที่ี�เกิด้ข้้�นจริิง (37) 425 n/a

กำาไริ (ข้าด้ทีุ่น) จากอัตริาแลกเปีลี�ยนที่ี�ยังไม่เกิด้ข้้�นจริิง (297) 331 n/a

รายการอ่่นิ ๆ

ส�วนิแบ�งกำาไร (ขัาดำทุนิ) จากเงินิลงทุนิในิบริษััทร�วมและ 

การร�วมค้า

ส่่ว็นแบ่งกำาไรจึากบริษััที่ร่ว็มูและการร่ว็มูค้าลดลง y-on-y 
ร้อ้ยละ 24.1 เปิ็น 44 ล้านบาที่ โดยมูีส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึาก
กำาไรทีี่�ลดลงจึาก ABPIF และส่่ว็นแบ่งข้าดทีุ่นจึาก UVBGP 
เนื�อ้งจึากการบนัท่ี่กค่าทีี่�ปิรก่ษัาส่ำาห้รับธุุรกรรมูการคว็บรว็มู
กิจึการ โดยธุุรกรรมูดังกล่าว็เส่ร็จึส่มูบูรณี์แล้ว็และเริ�มูรับรู้ 
กำาไร (ข้าดทีุ่น) ตั์�งแต่์วั็นทีี่� 21 ธุนัว็าคมู 2564

กำาไร (ขัาดำทุนิ) จากอัติราแลกเปลี่ยนิ

บันท่ี่กกำาไรจึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยน 756 ล้านบาที่ ส่ำาห้รับ 
ปีิ 2564 โดยมีูส่าเห้ต์หุ้ลักมูาจึากกำาไรจึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยน 
ทีี่�เกิดข่้�นจึริงใน Q2’2564 จึากส่่ว็นต่์างอั้ต์ราแลกเปิลี�ยน 
เมืู�อ้มีูการรับชำาระคืนห้นี�เงินกู้ส่กุลดอ้ลลาร์ส่ห้รัฐจึากกิจึการ
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน ในข้ณีะเดียว็กันกำาไร (ข้าดทุี่น) จึากอั้ต์รา 
แลกเปิลี�ยนทีี่�ยังไมู่เกิดข้่�นจึริงนั�น มูาจึากยอ้ดคงเห้ลือ้ข้อ้ง
เงินให้้กู้ยืมูระยะส่ั�นให้้แก่กิจึการทีี่� เกี�ยว็ข้้อ้งกันกับการ
เปิลี�ยนแปิลงข้อ้งส่กุลเงินท้ี่อ้งถิื�นเมืู�อ้เทีี่ยบกับดอ้ลลารส์่ห้รฐั
ในชว่็งเว็ลาดังกล่าว็

2563
ล้านบีาที่

2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

ต้นทีุ่นที่างการเงิน

ด้อกเบีี�ยจ่าย 2,806 3,156 12.5%

ด้อกเบีี�ยจ่ายแก่ ABPIF 107 66 (38.3%)

ด้อกเบีี�ยจ่ายจากเจ้าหนี�คั่าก่อสริ้างที่ี�คัริบีกำาหนด้
ชีำาริะเกินกวั่าหน้�งปีี

223 0 n/a

ข้าด้ทีุ่น (กำาไริ) จากอัตริาแลกเปีลี�ยนที่ี�เกิด้ข้้�นจริิง 8 77 862.5%

ข้าด้ทีุ่น (กำาไริ) จากอัตริาแลกเปีลี�ยนที่ี�ยังไม่เกิด้ข้้�น (55) 833 n/a

ต้นทีุ่นที่างการิเงินอ่�น 97 1 6 1 (66.0%)

รวมติ้นิทุนิทางการเงินิ 3,186 4,293 34.7%

ค้่าใช้้จ่าย (รายได้้) ภาษ่ีเงินได้้

คั่าใชี้จ่ายภาษีัเงินได้้ 3 1 1 383 23.2%

คั่าใชี้จ่าย (ริายได้้) ภาษีัเงินได้้ริอการิตัด้บีัญชีี (78) (84) n/a

ค�าใชุ้จ�าย (รายไดำ้) ภาษีัเงินิไดำ้ 233 298 27.9%

ติ้นิทุนิทางการเงินิ และรายไดำ้ / ค�าใชุ้จ�าย ภาษีัเงินิไดำ้
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2563
ล้านบีาที่

2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

กำาไรสุทธุิ - ส�วนิที่เป็นิขัองบริษััทใหญ� 2,175 2,276 4.6%

กำาไริสุที่ธิ 3,755 3,417 (9.0%)

ลบี/บีวัก (กำาไริ) ข้าด้ทีุ่น จากอัตริาแลกเปีลี�ยนที่ี�ยังไม่เกิด้ข้้�น 242 502 107.4%

บีวัก ริายจ่ายที่ี�ไม่เกี�ยวัข้้องกับีการิด้ำาเนินงาน 3 1 1 0 n/a

กำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนินงาน 4,308 3,919 (9.0%)

ลบี ส่วันที่ี�เปี็นข้องส่วันได้้เสียที่ี�ไม่มีอำานาจคัวับีคัุม 1 ,691 1,479 (12.5%)

กำาไรสุทธุิจากการดำำาเนิินิงานิ - ส�วนิที่เป็นิขัองบริษััทใหญ� 2,617 2,440 (6.8%)

กำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนินงานต่อหุ้น 1.00 0.94 (6.8%)

จำานวันหุ้นที่ี�ใชี้ในการิคัำานวัณ (ล้านหุ้น) 2,607 2,607

กำาไรสุทธุิจากการดำำาเนิินิงานิ

ติ้นิทุนิทางการเงินิ

ต้์นทีุ่นที่างการเงินเพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 34.7 เป็ิน 4,293 
ล้านบาที่ โดยมีูส่าเห้ตุ์ห้ลักมูาจึากดอ้กเบี�ยจ่ึายจึากเงินกู้ยืมู 
ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ Phu Yen  
ในเดือ้นธุันว็าคมู 2563 และ DT2 ในเดือ้นส่ิงห้าคมู 2564 
การอ้อ้กหุ้้นกู้ในระดับบรษัิัที่ว็งเงิน 12,000 ล้านบาที่ในเดือ้น
กรกฎาคมู 2564 รว็มูทัี่�งมีูข้าดทีุ่นจึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยนทีี่�ยัง
ไมู่เกิดข้่�นจึริงซ่�งมีูรายละเอี้ยดดังนี� :

• ดอ้กเบี�ยจ่ึายจึากเงินกู้ยืมู เพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 12.5  
 เป็ิน 3,156 ล้านบาที่ โดยมีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากการบันท่ี่ก 
 ดอ้กเบี�ยจึากโครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย ์
 ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู และการอ้อ้กหุ้้นกู้ระดับบริษััที่ ;

• ดอ้กเบี�ยจ่ึายแก่ ABPIF ลดลง y-on-y ร้อ้ยละ 38.3 เป็ิน  
 66 ล้านบาที่ ต์ามูการกำาห้นดการโอ้นผลปิระโยชน ์
 จึากการดำาเนินงานข้อ้ง ABP2 ภายใต้์ ABPIF ;

• ดอ้กเบี�ยจ่ึายจึากเจ้ึาห้นี�ค่าก่อ้ส่ร้างทีี่�ครบกำาห้นดชำาระ 
 เกินกว่็าห้น่�งปีิลดลงจึนไมู่มีูยอ้ดคงเห้ลือ้ในปีิ 2564  
 จึากการครบกำาห้นดเจ้ึาห้นี�ค่าก่อ้ส่ร้างข้อ้งโครงการ 
 โรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ DT2 และ Phu Yen  
 ในไต์รมูาส่ 3 ปีิ 2563 ซ่�งเปิ็นรายการทีี่�ไมู่เปิ็นตั์ว็เงิน 
 จึากการปิระเมูินโดยการคิดลดมููลค่าเจ้ึาห้นี�ค่าก่อ้ส่ร้าง 

 ระยะยาว็ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ 
 ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู ต์ามูมูาต์รฐานบัญชี ;

• ผลข้าดทุี่นจึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยน (Fx) ทีี่�เกิดข่้�นจึริง  
 77 ล้านบาที่ โดยมูีส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากการชำาระคืนห้นี� 
 ส่กุลดอ้ลลาร์ส่ห้รัฐกับการเปิลี�ยนแปิลงข้อ้งค่าเงิน  
 (อ้ยา่งไรก็ดี ภายห้ลังการรว็มูกำาไรทีี่�เกิดข้่�นจึรงิอั้นมูาจึาก 
 การได้รับชำาระเงินกู้จึากบริษััที่ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกันแล้ว็ ดังทีี่� 
 กล่าว็ข้า้งต้์น ที่ำาให้้บรษัิัที่มีูกำาไรส่ทุี่ธุจิึาก Fx ทีี่�เกิดข้่�นจึริง  
 348 ล้านบาที่)

•     ผลข้าดทีุ่นจึาก Fx ทีี่�ยังไมู่เกิดข้่�นจึริงจึากกิจึกรรมูจัึดห้า 
 เงินกู้ยืมู อ้ยู่ทีี่� 833 ล้านบาที่ เปิ็นรายการทีี่�ไมู่กระที่บ 
 กระแส่เงินส่ด เกิดจึากเงินกู้ ยืมูส่กุลดอ้ลลาร์ส่ห้รัฐ  
 ซ่�งอั้ต์ราแลกเปิลี�ยน ณี วั็นส่ิ�นงว็ด ส่กุลเงินบาที่อ่้อ้นค่า 
 เทีี่ยบกับเห้รียญส่ห้รัฐ 

ค�าใชุ้จ�ายภาษีัเงินิไดำ้

ค่าใช้จ่ึายภาษีัเงินได้เพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 27.9 เป็ิน 298 
ล้านบาที่ เนื�อ้งจึากการสิ่�นส่ดุการยกเว้็นภาษีัเงินได้นิติ์บุคคล
ต์ามูนโยบายส่ง่เส่ริมูการลงทุี่น (BOI) ส่ำาห้รบัโครงการ ABP3 
ในชว่็งปิลายไต์รมูาส่ 3 ปีิ 2563 และการเก็บภาษีัร้อ้ยละ 50 
ข้อ้งอั้ต์ราภาษีัข้อ้งโครงการ ABPR2 ตั์�งแต่์เดือ้นพัฤษัภาคมู 
2564
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กำาไรสุทธุิจากการดำำาเนิินิงานิ

กำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน - ส่่ว็นทีี่�เป็ินข้อ้งบริษััที่ให้ญ่ทีี่� 
2,440 ล้านบาที่ ลดลง y-on-y ร้อ้ยละ 6.8 โดยมีูส่าเห้ต์ุห้ลัก
มูาจึากราคาก๊าซธุรรมูชาติ์ทีี่�เพัิ�มูข้่�น y-on-y ร้อ้ยละ 8.8 และ
คว็ามูต้์อ้งการใชไ้ฟ์ฟ์า้ทีี่�ลดลงข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์า้พัลังงาน
แส่งอ้าทิี่ต์ย์ในปิระเที่ศเวี็ยดนามูจึากการล็อ้กดาว็น์ชั�ว็คราว็ 
เนื�อ้งจึากการแพัร่ระบาดข้อ้งโรค COVID-19 ในไต์รมูาส่ 3  
ปีิ 2564 และคว็ามูเข้้มูแส่งทีี่�ลดลงในไต์รมูาส่ 4 ปีิ 2564 

โดยมีูการปิรับปิรุงรายการกำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน 
ส่ำาห้รับปีิ 2564 จึากรายการดังนี� :

ส่ินที่รัพัย์รว็มูเพัิ�มูข้่�นร้อ้ยละ 14.2 จึาก ณี ส่ิ�นปีิ 2563 
เป็ิน 149,198 ล้านบาที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 โดยมีู 
รายละเอี้ยดทีี่�ส่ำาคัญดังนี�

• เงินส่ด รายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินส่ด และเงินลงทีุ่นชั�ว็คราว็  
 เพัิ�มูข้่�น 7,054 ล้านบาที่ ห้รือ้ ร้อ้ยละ 35.3 มีูส่าเห้ต์ุห้ลัก 
 มูาจึากการอ้อ้กหุ้้นกู้ในระดับบริษััที่ในเดือ้นกรกฎาคมู  
 2564

• ลกูห้นี�การค้าและลูกห้นี�อื้�น  -  ส่ทุี่ธุ ิ    เพัิ�มูข้่�น   2,165   ล้านบาที่ 
 ห้รือ้ ร้อ้ยละ 31.8 มีูส่าเห้ตุ์ห้ลักมูาจึากการเพัิ�มูข่้�นข้อ้ง 
 ปิริมูาณีการข้ายไฟ์และรายได้จึากลูกค้า ไมู่ว่็าจึะเป็ิน  
 กฟ์ผ. ลูกค้าอุ้ต์ส่าห้กรรมูในไที่ยและเวี็ยดนามู กฟ์ภ.  
 การไฟ์ฟ์้าลาว็ และการไฟ์ฟ์้ากัมูพัูชา

•   รายการทีี่�ไมู่ใช่เงินส่ดจึากการบันท่ี่กข้าดทีุ่นจึากอั้ต์รา 
 แลกเปิลี�ยนทีี่�ยังไมู่เกิดข่้�นจึริง จึำานว็น 502 ล้านบาที่  
 โดยมีูส่าเห้ตุ์ห้ลักจึากการบันท่ี่กข้าดทีุ่นจึากอั้ต์รา 
 แลกเปิลี�ยนทีี่� ยั ง ไมู่ เ กิดข้่� นจึริ งจึากการแปิลงห้นี� 
 ส่กุลดอ้ลลาร์ส่ห้รัฐ

กำาไรสุทธุิ

กำาไรส่ทุี่ธุ ิ -  ส่ว่็นทีี่�เป็ินข้อ้งบริษััที่ให้ญเ่พัิ�มูข้่�น y-on-y รอ้้ยละ 
4.6 ส่ำาห้รับปีิ 2564 เป็ิน 2,276 ล้านบาที่ 

31 ธันวัาคัม 2563
ล้านบีาที่

31 ธันวัาคัม 2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

เงินสด้ ริายการิเที่ียบีเที่่าเงินสด้ และเงินลงทีุ่นชีั�วัคัริาวั 19,992 27,046 35.3%

ลูกหนี�การิคั้าและลูกหนี�อ่�น - สุที่ธิ 6,818 8,983 31.8%

สินที่ริัพัย์หมุนเวัียนอ่�น 3,068 5,030 63.9%

รวมสินิทรัพย์หมุนิเวียนิ 29,878 41,058 37.4%

ที่ี�ด้ิน อาคัาริ และอุปีกริณ์ - สุที่ธิ 80,300 84,804 5.6%

สินที่ริัพัย์ไม่มีตัวัตน - สุที่ธิ 1 1 , 7 79 12 ,4 17 5.4%

สินที่ริัพัย์ไม่หมุนเวัียนอ่�น 8,738 10,918 25.0%

รวมสินิทรัพย์ไม�หมุนิเวียนิ 100 ,817 108,139 7.3%

รวมสินิทรัพย์ 130,696 149,198 14.2%

สินิทรัพย์

• ทีี่�ดิน อ้าคาร และอุ้ปิกรณ์ี - ส่ทุี่ธุ ิเพัิ�มูข้่�น 4,504 ล้านบาที่  
 ห้รือ้ ร้อ้ยละ 5.6 มีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากการข้ยายโครงการ 
 ลงทีุ่นทัี่�งในและต่์างปิระเที่ศ

• ส่ินที่รัพัย์ไมู่มีูตั์ว็ต์น - สุ่ที่ธุ ิเพัิ�มูข้่�น 638 ล้านบาที่ ห้รือ้  
 ร้อ้ยละ 5.4 มีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากการเปิิดดำาเนินการ 
 เชิงพัาณีิชย์ข้อ้งโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานลมู BTW  
 ปิระเที่ศไที่ย ในเดือ้นสิ่งห้าคมู 2564 การลงทุี่นใน 
 โครงการโรงไฟ์ฟ้์าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ อู่้ต์ะเภา 
 การลงทีุ่นในบริษััที่ย่อ้ย BGP (Korea) โครงการ 
 โรงไฟ์ฟ์า้พัลังงานลมู Huong Hoa 1 ในปิระเที่ศเวี็ยดนามู  
 และโครงการโรงไฟ์ฟ์้าพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ Ray Power  
 ในปิระเที่ศกัมูพัูชา
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ห้นี�ส่ินรว็มูเพัิ�มูข้่�น 16,990 ล้านบาที่ ห้รือ้ ร้อ้ยละ 18.6 จึาก 
91,392 ล้านบาที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2563 เป็ิน 108,382 
ล้านบาที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 โดยมูีรายละเอี้ยด 
ทีี่�ส่ำาคัญดังนี�

• ห้นี�ส่ินทีี่�มีูภาระดอ้กเบี�ยเพัิ�มูข้่�น 17,261 ล้านบาที่ ห้รือ้ 
 ร้อ้ยละ 22.3 จึาก 77,370 ล้านบาที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู  
 2563 เป็ิน 94,631 ล้านบาที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564  
 โดยมีูส่าเห้ตุ์ห้ลักมูาจึากเงินกู้ยืมูระยะส่ั�นและระยะยาว็  
 ส่ำาห้รับพััฒนาโครงการทีี่�อ้ยูร่ะห้ว่็างการก่อ้ส่ร้าง

• เงินกู้ยืมูจึากกิจึการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกัน (ABPIF) ลดลง 671  
 ล้านบาที่ ห้รอื้  รอ้้ยละ 37.8  จึากการหั้กห้นี�ส่นิต์ามูทีี่�ระบุไว้็ 
 ในส่ัญญาโอ้นผลปิระโยชน์ระห้ว่็าง ABP2 และ ABPIF  
 ซ่�งจึะห้มูดอ้ายุส่ัญญาโอ้นผลปิระโยชน์ ในวั็นทีี่� 28  
 กันยายน 2565 

• ห้นี�ส่นิไมูห่้มุูนเวี็ยนอื้�นเพัิ�มูข้่�น 380 ล้านบาที่ ห้รือ้ รอ้้ยละ 
 6.3 มีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากเจ้ึาห้นี�ค่าก่อ้ส่ร้างทีี่�ครบกำาห้นด 

31 ธันวัาคัม 2563
ล้านบีาที่

31 ธันวัาคัม 2564
ล้านบีาที่

เปีลี�ยนแปีลง
y-on-y

หนี�สินที่ี�มีภาริะด้อกเบีี�ย 77,370 94,631 22.3%

เงินกู้ย่มจากกิจการิที่ี�เกี�ยวัข้้องกัน (ABPIF) 1,776 1,105 (37.8%)

หนี�สินหมุนเวัียนอ่�น 6,208 6,229 0.3%

หนี�สินไม่หมุนเวัียนอ่�น 6,038 6,418 6.3%

รวมหนิี�สินิ 91,392 108,382 18.6%

ส่วันข้องผูู้้เปี็นเจ้าข้องข้องบีริิษััที่ใหญ่ 27,470 29,471 7.3%

ส่วันได้้เสียที่ี�ไม่มีอำานาจคัวับีคัุม 11,834 11 ,344 (4.1%)

รวมส�วนิขัองเจ้าขัอง 39,304 40,816 3.8%

หนิี�สินิและส�วนิขัองเจ้าขัอง

• ส่ินที่รัพัย์ไมู่ห้มุูนเวี็ยนอื้�นเพัิ�มูข้่�น 2,180 ล้านบาที่ ห้รือ้  
 ร้อ้ยละ 25.0 มีูส่าเห้ต์ุห้ลัมูาจึากการลงทีุ่นในบริษััที่รว่็มู  
 ส่ินที่รัพัย์ส่ิที่ธุ ิเงินจ่ึายล่ว็งห้น้าเพัื�อ้การพััฒนาโครงการ  
 และลูกห้นี�การข้ายผ่อ้นชำาระ

• ระยะเว็ลาเก็บห้นี�เฉลี�ยในปีิ 2564 อ้ยูที่ี่� 55.0 วั็น เพัิ�มูข่้�น 
 เล็กน้อ้ยจึากปีิก่อ้นห้น้าทีี่�  52.6 วั็น ซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับ 
 กำาห้นดระยะเว็ลาการเรียกเก็บทีี่�ระบุไว้็ทีี่�  15-35 วั็น  
 จึากวั็นทีี่�เรียกเก็บเงิน ทัี่�งนี�ระยะเว็ลาเก็บห้นี�เฉลี�ยอ้าจึ 
 ได้รบัผลกระที่บจึากการทีี่� บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ ได้รบัชำาระเงิน 
 จึากการไฟ์ฟ์้าลาว็ล่าช้า อ้ยา่งไรก็ดี ส่ัดส่ว่็นการข้ายไฟ์ฟ์้า 
 ให้้แก่การไฟ์ฟ์้าลาว็ อ้ยู่ทีี่�ปิระมูาณีร้อ้ยละ 0.8 ข้อ้งรายได้ 
 จึากการข้ายและการให้้บริการในปีิ 2564 เท่ี่านั�น

 ชำาระเกินกว่็า 1 ปีิ ปิระมูาณีการห้นี�ส่ินการรื�อ้ถือ้น 
 ส่ินที่รัพัย์ และห้นี�ส่ินส่ัญญาเชา่

• ระยะเว็ลาชำาระห้นี�เฉลี�ยในปีิ  2564  อ้ยูที่ี่� 33.0 วั็น เพัิ�มูข่้�น 
 จึากปีิก่อ้นห้น้าทีี่� 31.9 วั็น ซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับกำาห้นด 
 ระยะเว็ลาการชำาระเงินทีี่� 30 วั็นจึากวั็นทีี่�ได้รับใบเรียก 
 เก็บเงินนั�น 

ส่ว่็นข้อ้งเจ้ึาข้อ้งรว็มูเพัิ�มูข้่�น 1,512 ล้านบาที่ ห้รอื้ รอ้้ยละ 3.8 
จึาก 39,304  ล้านบาที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2563 เป็ิน 40,816 
ล้านบาที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 โดยมีูรายละเอี้ยด 
ทีี่�ส่ำาคัญดังนี�

• ส่่ว็นข้อ้งผู้เป็ินเจ้ึาข้อ้งข้อ้งบริษััที่ให้ญ่เพัิ�มูข้่�น 2,001  
 ล้านบาที่ ห้รือ้ ร้อ้ยละ 7.3 โดยมูีส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากกำาไร 
 สุ่ที่ธุสิ่ำาห้รับปีิ 

• ส่ว่็นได้เสี่ยทีี่�ไมูมีู่อ้ำานาจึคว็บคมุูลดลง 490  ล้านบาที่ ห้รอื้ 
 ร้อ้ยละ 4.1 โดยมีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากการแบง่แยกกิจึการ 
 ข้อ้ง DTE
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การวิเคราะห์งบกระแสเงินิสดำ 
ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 เงินส่ดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินส่ดมีูจึำานว็น 25,707 ล้านบาที่ เพัิ�มูข้่�นจึากส่ิ�นปีิ 2563 จึำานว็น 
6,596 ล้านบาที่ ซ่�งปิระกอ้บด้ว็ย

  (ล้านบาที่) 
เงินส่ดสุ่ที่ธุทีิี่�ได้มูาจึากกิจึกรรมูดำาเนินงาน    9,828
เงินส่ดสุ่ที่ธุ ิ(ใช้ไปิ) ในกิจึกรรมูลงทีุ่น (15,326)
เงินส่ดสุ่ที่ธุไิด้มูาในกิจึกรรมูจัึดห้าเงิน   11,809
กำาไร (ข้าดทีุ่น) จึากอั้ต์ราแลกเปิลี�ยน      285
เงินส่ดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินส่ดเพัิ�มูข้่�นสุ่ที่ธุ ิ    6,596

• เงินส่ดสุ่ที่ธุไิด้มูาจึากกิจึกรรมูดำาเนินงาน จึำานว็น 9,828 ล้านบาที่ มีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากเงินส่ดรับจึากกิจึกรรมูดำาเนินงาน 
 ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย
• เงินส่ดสุ่ที่ธุิใช้ไปิในกิจึกรรมูลงทีุ่น จึำานว็น 15,326 ล้านบาที่ มีูส่าเห้ตุ์ห้ลักมูาจึากเงินส่ดจ่ึายเพัื�อ้ลงทีุ่นในการก่อ้ส่ร้าง 
 โรงไฟ์ฟ์้าและพััฒนาโครงการ
• เงินส่ดสุ่ที่ธุิได้มูาจึากกิจึกรรมูจัึดห้าเงิน จึำานว็น 11,809 ล้านบาที่ มีูส่าเห้ต์ุห้ลักมูาจึากการอ้อ้กหุ้้นกู้และเงินส่ดรับจึาก 
 เงินกู้ยืมูจึากส่ถืาบันการเงิน 
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อัติราส�วนิทางการเงินิที่สำาคัญ

ห้มูายเห้ต์ุ : 

1  รว็มูเงินฝ้ากธุนาคารทีี่�มีูข้้อ้จึำากัดในการเบิกถือ้นน้อ้ยกว่็า 1  ปีิ
2 รว็มูรายได้ค้างรับ
3 รว็มูค่าใช้จ่ึายค้างจ่ึาย
4  คว็ามูส่ามูารถืในการที่ำากำาไร โดยคิดจึาก EBITDA และกำาไรสุ่ที่ธุิจึากการ 
 ดำาเนนิงาน มิูใชก่ารวั็ดผลการดำาเนินงานที่างการเงินต์ามูมูาต์รฐานการรายงาน 
 ที่างการเงินข้อ้งไที่ย (Thai Financial Reporting Standards ห้รือ้ TFRS)
5 คำานว็ณีจึากกำาไร (ข้าดทุี่น) สุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงานส่่ว็นทีี่�เป็ินข้อ้งบริษััที่ให้ญ ่ 
 ห้ารด้ว็ยค่าเฉลี�ยส่ว่็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ให้ญ่
6 คำานว็ณีจึากกำาไร (ข้าดทีุ่น) สุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน ห้ารด้ว็ยค่าเฉลี�ยข้อ้ง 
 ส่ินที่รัพัย์รว็มู

7  อั้ต์ราส่ว่็นห้นี�ส่นิทีี่�มีูภาระดอ้กเบี�ย (Interest Bearing Debt) ต่์อ้ส่ว่็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น 
 คำานว็ณีจึากห้นี�ส่ินทีี่�มีูภาระผูกพัันดอ้กเบี�ย ห้ารด้ว็ยส่่ว็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นรว็มู  
 อ้น่�ง Interest Bearing Debt ห้มูายถ่ืง ห้นี�ส่ินทีี่�มีูภาระผูกพัันดอ้กเบี�ยทัี่�งห้มูด 
 ในงบการเงินรว็มูข้อ้งบริษััที่ ซ่�ง ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 ปิระกอ้บไปิด้ว็ย 4  
 รายการ คือ้เงินกูย้มืูระยะส่ั�นจึากส่ถืาบนัการเงิน เงินกูย้มืูระยะส่ั�นจึากกิจึการอื้�น  
 เงินกู้ยืมูระยะยาว็จึากส่ถืาบันการเงินสุ่ที่ธุ ิและหุ้้นกู้ 
8 จึำานว็นห้นี�ส่ินเฉพัาะทีี่�มีูภาระดอ้กเบี�ยจ่ึาย (Interest Bearing Debt) หั้กด้ว็ย 
 เงินส่ดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงินส่ด และเงินลงทีุ่นชั�ว็คราว็ 
9    ข้อ้้กำาห้นดว่็าด้ว็ยสิ่ที่ธุแิละห้น้าทีี่�ข้อ้งผู้อ้อ้กหุ้้นกู้ (บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์) และผู้ถืือ้หุ้้นกู้ 
 ได้กำาห้นดให้้ผู้อ้อ้กหุ้้นกู้ดำารงอั้ต์ราห้นี�ส่นิสุ่ที่ธุต่ิ์อ้ส่ว่็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น ในอั้ต์ราส่ว่็น 
 ไมู่เกิน 3:1 ณี วั็นคำานว็ณีใด ๆ
10 รว็มูดอ้กเบี�ยจ่ึายแก่กอ้งที่นุรว็มูโครงส่รา้งพัื�นฐานโรงไฟ์ฟ์า้ อ้มูต์ะ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์  
 (ABPIF)

สำาหริับีปีีสิ�นสุด้วัันที่ี� 31 ธันวัาคัม

2562 2563 2564

อุัตราส่วนสภาพค้ลู่อุง (Liquidity Ratio)

อัตริาส่วันสภาพัคัล่อง (เที่่า) 1.3 1 . 1 3.2

อัตริาส่วันสภาพัคัล่องหมุนเริ็วั1 (เที่่า) 1.2 1.0 3.0

อัตริาส่วันสภาพัคัล่องกริะแสเงินสด้ (เที่่า) 0.4 0.3 0.8

อัตริาส่วันหมุนเวัียนลูกหนี�การิคั้า2 (เที่่า) 7.1 6.8 6.5

ริะยะเวัลาเก็บีหนี�เฉลี�ย (วััน) 50.5 52.6 55.0

อัตริาส่วันหมุนเวัียนเจ้าหนี�การิคั้า3 (เที่่า) 10.5 1 1 . 3 10.9

ริะยะเวัลาชีำาริะหนี�เฉลี�ย (วััน) 34.3 31.9 33.0

อุัตราส่วนแสด้งค้วามสามารถในการห้ากำาไร (Profitability Ratio)

อัตริากำาไริข้ั�นต้น (ริ้อยละ) 18.5 21.0 18.6

อัตริากำาไริ EBITDA4 (ริ้อยละ) 26.0 29.5 26.6

อัตริาส่วันเงินสด้ต่อการิที่ำากำาไริ (เที่่า) 1.6 1.0 1 .5

อัตริาส่วันกำาไริสุที่ธิจากการิด้ำาเนินงาน4 (ริ้อยละ) 8.3 9.8 8.4

อุัตราส่วนแสด้งประสิที่ธิิภาพในการด้ำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตริาผู้ลตอบีแที่นผูู้้ถื่อหุ้น5 (ริ้อยละ) 9.1 9.4 8.6

อัตริาผู้ลตอบีแที่นจากสินที่ริัพัย์6 (ริ้อยละ) 3.3 3.4 2.8

อัตริาการิหมุนข้องสินที่ริัพัย์ (เที่่า) 0.4 0.3 0.3

อุัตราส่วนวิเค้ราะห้์นโยบายที่างการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตริาส่วันหนี�สินต่อส่วันข้องผูู้้ถื่อหุ้น (เที่่า) 2.1 2.3 2.7

อัตริาส่วันหนี�สินที่ี�มีภาริะด้อกเบีี�ยต่อส่วันข้องผูู้้ถื่อหุ้น7 (เที่่า) 1.6 2.0 2.3

อัตริาส่วันหนี�สินที่ี�มีภาริะด้อกเบีี�ยสุที่ธิต่อส่วันข้องผูู้้ถื่อหุ้น8,9 (เที่่า) 1.0 1 .5 1 .7

อัตริาส่วันคัวัามสามาริถืชีำาริะด้อกเบีี�ย10 (เที่่า) 3.1 2.1 3.0

อัตริาส่วันคัวัามสามาริถืชีำาริะภาริะผูู้กพััน (Cash Basis) (เที่่า) 0.8 0.2 0.3
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ขั้อมูลทั่วไป

ชุ่่อ สถืานิที่ติั�งขัอง บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัดำ (มหาชุนิ)

ชื�อ้บริษััที่ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) 

ชื�อ้ยอ่้ห้ลักที่รัพัย์ BGRIM 

วั็นก่อ้ตั์�งเป็ินบริษััที่จึำากัด 26 กรกฎาคมู 2536

วั็นจึดที่ะเบียนเป็ินบริษััที่มูห้าชนจึำากัด 9 กันยายน 2559   

วั็นเริ�มูซื�อ้-ข้ายในต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ 19 กรกฎาคมู 2560   

เลข้ที่ะเบียนนิติ์บุคคล 0107559000427

ทีุ่นจึดที่ะเบียน ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 
 บริษััที่มีูทีุ่นจึดที่ะเบียน  5,400,000,000 บาที่ 
 จึำานว็นทีุ่นทีี่�ชำาระแล้ว็ 5,213,800,000 บาที่ ปิระกอ้บด้ว็ยหุ้้นส่ามัูญ
 จึำานว็นทัี่�งส่ิ�น 2,606,900,000 หุ้้น มููลค่าหุ้้นละ 2 บาที่ 

ปิระเภที่ธุุรกิจึ                                          ปิระกอ้บธุุรกิจึโดยการถืือ้หุ้้นในบริษััที่อื้�น (Holding Company) 
 ทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลักด้านการผลิต์และจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า ไอ้นำา 
 และธุุรกิจึทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งทัี่�งในปิระเที่ศและต่์างปิระเที่ศ

ห้มูว็ดธุุรกิจึ พัลังงานและส่าธุารณีูปิโภค

กลุ่มูอุ้ต์ส่าห้กรรมู ที่รัพัยากร

จึำานว็นพันักงาน 921 คน ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564

เว็็บไซต์์ http://www.bgrimmpower.com/

ข้้อ้มููลติ์ดต่์อ้ ส่ว่็นนักลงทีุ่นส่ัมูพัันธุ ์
 โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2710 3528  
 โที่รส่าร : +66 (0) 2379 4258
 อี้เมูล : ir@bgrimmpower.com

เลข้านุการบริษััที่ โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2710 3171  
 อี้เมูล์ : companysecretary@bgrimmpower.com

ทีี่�ตั์�งส่ำานักงานให้ญ ่ 5 ถืนนกรุงเที่พักรีฑ์า แข้ว็งหั้ว็ห้มูาก เข้ต์บางกะปิิ
 กรุงเที่พัมูห้านคร 10240

บุคคลอ้างอิง

นายที่ะเบียนห้ลักที่รัพัย์ บริษััที่ ศูนย์รับฝ้ากห้ลักที่รัพัย์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด 
 อ้าคารต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่งปิระเที่ศไที่ย 93 ถืนนรัชดาภิเษัก 
 แข้ว็งดินแดง เข้ต์ดินแดง กรุงเที่พัมูห้านคร 10400 
 โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2009 9999   
 โที่รส่าร : +66 (0) 2009 9991 

ข้้อมูลที่ั�วัไปี
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นายที่ะเบียนหุ้้นกู้และผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ ธุนาคารกรุงศรีอ้ยุธุยา จึำากัด (มูห้าชน)
 ชั�น 17 เลข้ทีี่� 1222 ถืนนพัระรามูทีี่� 3 แข้ว็งบางโพังพัาง
 เข้ต์ยานนาว็า กรุงเที่พัมูห้านคร 10120
 โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2296 3582 
 โที่รส่าร : +66 (0) 2683 1298
ห้มูายเห้ต์ุ :
ธุนาคารกรุงศรีอ้ยุธุยา จึำากัด (มูห้าชน) ที่ำาห้น้าทีี่�เป็ินผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้นกู้ และนายที่ะเบียนหุ้้นกู้และผู้แที่นชำาระเงินส่ำาห้รับหุ้้นกู้รุ่น ABPSPV224A, ABPSPV234A,  
ABPSPV244A, ABPSPV264A, ABPSPV274A, ABPSPV284A, ABPSPV294A, ABPSPV304A, ABPSPV324A, BIPA335A, BIPB335A, BGRIM23OA, BGRIM28OA, 
BGRIM19PA, BGRIM247A, BGRIM267A, and BGRIM317A

ธุนาคารกรุงศรีอ้ยุธุยา จึำากัด (มูห้าชน) ที่ำาห้น้าทีี่�เป็ินนายที่ะเบียนหุ้้นกู้และผู้แที่นชำาระเงินส่ำาห้รับหุ้้นกู้รุน่ BGRIM25NA PP10

ส่ถืาบันการเงินทีี่�ติ์ดต่์อ้ปิระจึำา  ธุนาคารกรุงเที่พั จึำากัด (มูห้าชน)
 333 ถืนนส่ีลมู แข้ว็งส่ีลมู เข้ต์บางรัก กรุงเที่พัมูห้านคร 10500
 โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2230 2295, +66 (0) 2230 2328, 
 +66 (0) 2626 3646, และ +66 (0) 2353 5421

 ธุนาคารเกียรติ์นาคินภัที่ร จึำากัด (มูห้าชน)
 209 อ้าคารเคเคพัี ที่าว็เว็อ้ร์ ถืนนสุ่ขุ้มูวิ็ที่ 21 (อ้โศก) 
 แข้ว็งคลอ้งเต์ยเห้นือ้ เข้ต์วั็ฒนา กรุงเที่พัมูห้านคร 10110
 โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2165 5555 

 ธุนาคารกส่ิกรไที่ย จึำากัด (มูห้าชน)
 400/22 ถืนนพัห้ลโยธุนิ แข้ว็งส่ามูเส่นใน 
 เข้ต์พัญาไที่ กรุงเที่พัมูห้านคร 10400
 โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2222 0000 กด 1

ผู้ส่อ้บบัญชี นายบุญเลิศ กมูลชนกกุล 
 ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์ เลข้ทีี่� 5339
 บริษััที่ ไพัร้ซว็อ้เต์อ้ร์เฮาส่์คูเปิอ้ร์ส่ เอ้บีเอ้เอ้ส่ จึำากัด
 ชั�น 15 อ้าคารบางกอ้กซิตี์� ที่าว็เว็อ้ร์
 เลข้ทีี่� 179/74-80 ถืนนส่าที่รใต้์ กรุงเที่พัมูห้านคร 10120
 โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2824 5000

ขั้อพิพาททางกฎหมาย

ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์และบรษัิัที่ยอ่้ย ไมูไ่ด้มีูส่ว่็นเกี�ยว็ข้อ้้งในกระบว็นการอ้นญุาโต์ต์ลุาการ ข้อ้้เรยีกรอ้้ง 
กระบว็นการที่างกฎห้มูาย ห้รือ้เป็ินคู่คว็ามูในคดีใดๆ 1) ทีี่�อ้าจึมีูผลกระที่บด้านลบต่์อ้ส่ินที่รัพัย์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้ 
บริษััที่ยอ่้ยทีี่�มีูจึำานว็นสู่งกว่็าร้อ้ยละ 5.0 ข้อ้งส่ว่็นข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ 2) ทีี่�กระที่บต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร ์
ห้รือ้บริษััที่ย่อ้ย อ้ย่างมีูนัยส่ำาคัญแต่์ไมู่ส่ามูารถืปิระเมูินผลกระที่บเป็ินตั์ว็เลข้ได้ และ 3) ทีี่�เกิดจึากการปิระกอ้บธุุรกิจึ 
โดยปิกติ์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ห้รือ้บริษััที่ยอ่้ย
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การกำากับดำูแลกิจการ

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ดำาเนินธุุรกิจึโดยย่ดถืือ้ห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี มีูคว็ามูโปิรง่ใส่ 
เป็ินธุรรมู ต์รว็จึส่อ้บได้ ต์ลอ้ดจึนมีูคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้เศรษัฐกิจึ ส่งัคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 
โดยเชื�อ้มัู�นว่็าการดำาเนินงานภายใต้์รากฐานการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี เป็ินสิ่�งส่ำาคัญ 
ทีี่�นำาไปิสู่ก่ารเติ์บโต์ที่างธุุรกิจึอ้ยา่งยั�งยืนคว็บคู่ไปิกับการส่รา้งคณุีค่าและคว็ามูเชื�อ้มัู�น
ให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้นและผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กภาคส่ว่็น

คณีะกรรมูการบริษััที่จ่ึงได้กำาห้นดนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ (Corporate  
Governance Policy) โดยอ้้างอิ้งจึากห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีส่ำาห้รับบริษััที่ 
จึดที่ะเบียน ปีิ 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 
2017) ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ นโยบายการต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชัน  
นโยบายการแจ้ึงเบาะแส่การกระที่ำาผิด และนโยบายห้รอื้แนว็ปิฏิบติั์ต่์าง ๆ  ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้ง
ไว้็เป็ินลายลักษัณ์ีอั้กษัร และมีูการที่บที่ว็นอ้ยา่งส่มูำาเส่มูอ้ รว็มูถ่ืงเปิิดเผยไว้็บนเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัื�อ้เป็ินรากฐานในการปิฏิบัติ์งาน ส่่งเส่ริมูให้้เกิดวั็ฒนธุรรมู 
การกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีในอ้งค์กร และส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นให้้แก่ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กฝ่้าย 
เพัื�อ้บรรลุเป้ิาห้มูายในการส่ร้างคุณีค่าและผลการดำาเนินงานทีี่�ดีอ้ยา่งยั�งยืน

จรรยาบรรณทางธุุรกิจ
ด้ว็ยต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญในการส่ร้างและข้ับเคลื�อ้นวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรทีี่�ย่ดมัู�นใน
จึริยธุรรมู และส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นแก่ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กฝ่้าย คณีะกรรมูการบริษััที่ได้จัึด
ให้้มีูนโยบายและจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ (Code of Conduct) เป็ินลายลักษัณี์อั้กษัร  
มูาตั์�งแต่์ปีิ 2561 (“จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึฉบับเดิมู”) และทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการ
บริษััที่ ครั�งทีี่� 11/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 14 ต์ุลาคมู 2564 ได้พัิจึารณีาที่บที่ว็นและอ้นุมัูติ์
กำาห้นดจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ ฉบับปีิ 2564 โดยอ้้างอิ้งเนื�อ้ห้าจึากจึรรยาบรรณีที่าง
ธุุรกิจึฉบับเดิมู และเชื�อ้มูโยงถ่ืงนโยบายและแนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เพืั�อ้ให้้
ส่อ้ดคล้อ้งกับส่ภาว็การณี ์ส่ภาพัแว็ดล้อ้มูที่างธุุรกิจึทีี่�เปิลี�ยนแปิลงไปิ และเป็ินทีี่�ยอ้มูรบั
ต์ามูมูาต์รฐานส่ากล รว็มูถ่ืงให้้ยกเลิกจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึฉบับเดิมู โดยมูีผลตั์�งแต่์ 
วั็นทีี่� 15 ต์ลุาคมู 2564 ทัี่�งนี� เพัื�อ้ให้้กรรมูการ ผู้บรหิ้าร และพันักงานทุี่กคนข้อ้ง บ.ีกริมู 
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย ยด่ถืือ้เป็ินแนว็ปิฏิบติั์ เพัื�อ้ส่นับส่นุนการดำาเนินธุุรกิจึให้้เป็ินไปิ 
อ้ยา่งมีูปิระสิ่ที่ธุภิาพับรรลุเป้ิาห้มูายต์ามูวิ็ส่ัยทัี่ศน์ วั็ต์ถืุปิระส่งค์ ส่ร้างมููลค่าเพัิ�มูและ
ส่ง่เส่ริมูให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ พััฒนาเติ์บโต์อ้ยา่งยั�งยืนและมัู�นคงต่์อ้ไปิ รว็มูถ่ืง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ส่นับส่นุนและส่ง่เส่ริมูให้้บริษััที่รว่็มูกิจึการรว่็มูค้า (Joint Venture) กิจึการ 
ค้ารว่็มู (Consortium) ทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูในกิจึการดังกล่าว็ คู่ค้า
และพัันธุมูิต์รที่างธุุรกิจึ ปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี จึรรยาบรรณีที่าง
ธุุรกิจึ และแนว็ที่างปิฏิบัติ์ต์ามูมูาต์รฐานส่ากล เพัื�อ้ให้้เปิ็นบรรทัี่ดฐานเดียว็กันกับ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบรรลุเป้ิาห้มูายการดำาเนินธุุรกิจึรว่็มูกันอ้ยา่งยั�งยืน รว็มูถ่ืงส่ร้าง
ส่ังคมูการดำาเนินธุุรกิจึทีี่�ดีและมีูคว็ามูรับผิดชอ้บในว็งกว้็างอี้กด้ว็ย

การิกำากับีดู้แลกิจการิ
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การิกำากับีดู้แลกิจการิ

โดยจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ ฉบับปีิ 2564 ครอ้บคลุมูหั้ว็ข้อ้้ห้ลัก 
ดังนี�

1. วั็ต์ถืุปิระส่งค์ 
2. ข้อ้บเข้ต์ 
3. คำานิยามู 
4. การปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูาย กฎระเบียบ และข้้อ้บังคับ 
5. การเคารพัส่ิที่ธุมิูนุษัยชน 
6. การปิฏิบัติ์ต่์อ้ผู้ถืือ้หุ้้น
7. การปิฏิบัติ์ต่์อ้พันักงาน
8. การปิฏิบัติ์ต่์อ้ลูกค้า
9. การปิฏิบัติ์ต่์อ้คู่ค้า
10. การปิฏิบัติ์ต่์อ้เจ้ึาห้นี�
11. การปิฏิบัติ์ต่์อ้คู่แข้ง่
12. คว็ามูปิลอ้ดภัย และอ้าชีว็อ้นามัูย
13. คว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ชุมูชนและส่ังคมู
14. คว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู
15. การใช้ที่รัพัย์ส่ิน ข้้อ้มููล และเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ
16. ที่รัพัย์ส่ินที่างปัิญญา
17. การซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์และการดูแลเรื�อ้งการใช้ข้้อ้มููล 
 ภายใน 
18. คว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์
19. การคุ้มูครอ้งข้้อ้มููลส่ว่็นบุคคล 
20. การต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์และคอ้ร์รัปิชัน
21. การป้ิอ้งกันการฟ์อ้กเงิน
22. กิจึกรรมูที่างการเมืูอ้ง
23. การปิฏิบัติ์ การรายงาน แจ้ึงเบาะแส่ และข้้อ้ร้อ้งเรียน
24. บที่ลงโที่ษั

ร ว็ มู ถ่ื ง จัึ ด ใ ห้้ มีู ห้ นั ง ส่ื อ้ รั บ ที่ ร า บ แ ล ะ ถืื อ้ ปิ ฏิ บั ติ์ ต์ า มู 
จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ เพัื�อ้ให้้บุคลากรข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์
และบริษััที่ย่อ้ย ลงนามูรับที่ราบและย่ดถืือ้เปิ็นแนว็ที่าง 
ในการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ต์ามูกรอ้บจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ  
และธุรรมูาภิบาลทีี่�ดี ต์ามูเจึต์นารมูณีแ์ละคว็ามูคาดห้วั็งข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต่์อ้ไปิ 

นอ้กจึากนี� คณีะกรรมูการบรษัิัที่จัึดให้้มีูการสื่�อ้ส่าร ถ่ืายที่อ้ด 
และส่ร้างคว็ามูเข้้าใจึ เพัื�อ้ให้้ต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญในเรื�อ้ง 
ดังกล่าว็ และติ์ดต์ามูผลการปิฏิบัติ์ต์ามูจึรรยาบรรณี 
ที่างธุุรกิจึอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง รว็มูถ่ืงกำาห้นดให้้มีูการพัิจึารณีา
ที่บที่ว็นจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึเป็ินปิระจึำาอ้ยา่งน้อ้ยที่กุรอ้บ
ระยะเว็ลา 2 ปีิ ด้ว็ย 

ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัาจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ (Code of  
Conduct) ได้จึากเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 
2564” https://www.bgrimmpower.com/th/investor- 
relations/downloads/one-reports  

ภาพรวมขัองนิโยบายและแนิวปฏิิบติัิ
การกำากับดำูแลกิจการ
คณีะกรรมูการบริษััที่ให้้คว็ามูส่ำาคัญอ้ย่างยิ�งต่์อ้การกำากับ
ดแูลกิจึการทีี่�ดี และได้มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการกำากับดูแล
กิจึการและคว็ามูยั�งยืนที่ำาห้น้าทีี่�ห้ลักในการจัึดที่ำานโยบาย
การกำากับดูแลกิจึการ นโยบายการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชัน  
รว็มูทัี่�งข้้อ้กำาห้นดด้านจึริยธุรรมูและจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ 
ภายใต้์กรอ้บข้อ้งกฎห้มูาย มูติ์คณีะรัฐมูนต์รี ห้ลักเกณีฑ์์ 
ระเบียบและข้้อ้บังคับทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งทีี่�อ้อ้กโดยห้น่ว็ยงานกำากับ
ดูแล เพัื�อ้เส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์และ
ปิระกาศเพัื�อ้เป็ินแนว็ปิฏิบัติ์ทีี่�ดีข้อ้งกรรมูการ ฝ่้ายบริห้าร 
และพันักงานในทีุ่กระดับข้อ้ง บี .กริมู เพัาเว็อ้ร์  และ 
บรษัิัที่ยอ่้ย รว็มูถ่ืงให้้คำาแนะนำาและเส่นอ้แนว็ปิฏิบติั์เกี�ยว็กับ
การกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีแก่คณีะกรรมูการบริษััที่ และเส่นอ้
แนว็ที่างการปิลูกฝ้ังค่านิยมูข้อ้งอ้งค์กรทีี่�ส่ะท้ี่อ้นการกำากับ
ดูแลกิจึการทีี่�ดีให้้เกิดการปิฏิบัติ์จึนเป็ินวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กร 

คณีะกรรมูการบริษััที่ โดยการเส่นอ้แนะข้อ้งคณีะกรรมูการ
กำากับดูแลกิจึการ ได้พัิจึารณีาแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูนโยบายการ
กำากับดูแลกิจึการ (Corporate Governance Policy) เพัื�อ้ให้้ 
ส่อ้ดคล้อ้งกับห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีส่ำาห้รับบริษััที่
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จึดที่ะเบียน ปีิ 2560 ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. และบริบที่ข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยมูีผลบังคับใช้วั็นทีี่� 1 มูกราคมู 2563 
และในปีิ 2564 ได้พัิจึารณีาที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มู
นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ (Corporate Governance 
Policy) เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับการแก้ไข้ชื�อ้คณีะกรรมูการ
กำากับดูแลกิจึการ เป็ิน “คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและ 
คว็ามูยั�งยืน” และการข้ยายข้อ้บเข้ต์ อ้ำานาจึ ห้น้าทีี่�และ 
คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและ
คว็ามูยั�งยืน ให้้ครอ้บคลุมูเปิ้าห้มูายด้านคว็ามูยั�งยืน และ 
ให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้การบริห้ารจัึดการด้านคว็ามูเส่ี�ยงข้อ้ง
อ้งค์กรในมิูติ์ต่์าง ๆ ด้านดิจิึทัี่ล (Digital) และคว็ามูปิลอ้ดภัย
ที่างไซเบอ้ร์ (Cyber Security) รว็มูถ่ืงการแก้ไข้ปิรับปิรุง 
ห้ลักเกณีฑ์์ในการจัึดที่ำาแบบ 56-1 One Report ข้อ้ง
ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. โดยมีูผลบังคับใช้วั็นทีี่� 15 ธุนัว็าคมู 2564 

นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ (Corporate Governance 
Policy) ปิระกอ้บด้ว็ย 8 ห้ลักปิฏิบัติ์ ได้แก่

ห้ลักปิฏิบัติ์ 1  บ ที่ บ า ที่ แ ล ะ ค ว็ า มู รั บ ผิ ด ช อ้ บ ข้ อ้ ง 
คณีะกรรมูการบริษััที่ในฐานะผู้นำาอ้งค์กร 
ทีี่�ส่ร้างคุณีค่าให้้แก่กิจึการอ้ยา่งยั�งยืน

ห้ลักปิฏิบัติ์ 2  กำาห้นดวั็ต์ถืปุิระส่งค์และเป้ิาห้มูายห้ลักข้อ้ง
กิจึการทีี่�เป็ินไปิเพัื�อ้คว็ามูยั�งยืน

ห้ลักปิฏิบัติ์ 3  เส่รมิูส่รา้งคณีะกรรมูการบรษัิัที่ทีี่�มีูปิระส่ทิี่ธุผิล 

ห้ลักปิฏิบัติ์ 4  ส่รรห้าและพััฒนาผู้บริห้ารระดับสู่งและ 
การบริห้ารบุคลากร 

ห้ลักปิฏิบัติ์ 5  ส่่งเส่ริมูนวั็ต์กรรมูและการปิระกอ้บธุุรกิจึ
อ้ยา่งมีูคว็ามูรับผิดชอ้บ

ห้ลักปิฏิบัติ์ 6  ระบบการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงและการคว็บคุมู
ภายในทีี่�เห้มูาะส่มู 

ห้ลักปิฏิบัติ์ 7  รักษัาคว็ามูน่าเชื� อ้ถืือ้ที่างการเงินและ 
การเปิิดเผยข้้อ้มููล

ห้ลักปิฏิบัติ์ 8  ส่นับส่นุนการมีูส่ว่็นรว่็มูและการส่ื�อ้ส่ารกับ
ผู้ถืือ้หุ้้น

ส่รุปิส่าระส่ำาคัญได้ดังนี�

นโยุบ�ยุแลัะแนวป็ฏิิบัติท่�เก่�ยุวกับคณะกรัรัมก�รับรัิษััท  
ได้ัครัอบคลัมุป็รัะเด็ันท่�สำำ�คัญ ได้ัแก� 

1. บที่บาที่ ห้น้าทีี่�  และคว็ามูรับผิดชอ้บห้ลักข้อ้ง 
คณีะกรรมูการบริษััที่ 

 คณีะกรรมูการบริษััที่มีูบที่บาที่ส่ำาคัญในการกำาห้นด
ทิี่ศที่างธุุรกิจึข้อ้งอ้งค์กร ต์ลอ้ดจึนกำากับดแูลการบริห้าร
จัึดการอ้งค์กรให้้เป็ินไปิต์ามูกฎห้มูาย วั็ต์ถืุปิระส่งค์  
ข้้อ้บังคับ เพัื� อ้ส่ร้างมููลค่าให้้กับกิจึการและเพัื� อ้
ปิระโยชน์ทีี่�ดีทีี่�สุ่ดข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และผู้ถืือ้หุ้้น 
ในระยะยาว็อ้ย่างยั�งยืน โดยบที่บาที่ ห้น้าทีี่�  และ
คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ปิรากฏต์ามู 
“นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ” และ “กฎบัต์รคณีะ
กรรมูการบริษััที่” เอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี� 
บนเว็็บไซต์์ข้อ้ง  บ.ีกริมู  เพัาเว็อ้ร์  ทีี่�  “แบบ 56-1  One Report 
ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.bgrimmpower.com 
/th/investor-relations/downloads/one-reports 

2. โครงส่ร้าง อ้งค์ปิระกอ้บ และคุณีส่มูบัติ์กรรมูการ 

 คณีะกรรมูการบริษััที่มีูห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บ
ในการกำาห้นดและที่บที่ว็นโครงส่ร้างคณีะกรรมูการ
บริษััที่ ทัี่�งในเรื� อ้งอ้งค์ปิระกอ้บ จึำานว็นกรรมูการ 
ส่ัดส่่ว็นกรรมูการอิ้ส่ระ คุณีส่มูบัติ์ทีี่�ห้ลากห้ลายทัี่�ง 
ในด้านคว็ามูรู้ คว็ามูเชี�ยว็ชาญ ปิระส่บการณี์ และ
ทัี่กษัะวิ็ชาชีพัเฉพัาะด้าน ทีี่�ส่อ้ดคล้อ้งและเห้มูาะส่มู
กับข้นาด การดำาเนินธุุรกิจึ และกลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจึข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัื�อ้ส่นับส่นุนและนำาพัาให้้อ้งค์กร 
ให้้บรรลุวั็ต์ถืุปิระส่งค์และเป้ิาห้มูายห้ลักทีี่�กำาห้นดไว้็ 
อ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั โดยรายละเอี้ยดทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
ได้กำาห้นดไว้็ใน “นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ” และ 
“กฎบัต์รคณีะกรรมูการบริษััที่” เอ้กส่ารแนบข้อ้ง
รายงานฉบับนี� บนเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� 
“แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://
www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
downloads/one-reports 
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3. การส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นกรรมูการ

 การส่รรห้ากรรมูการ

 คณีะกรรมูการบริษััที่จึะกำากับดูแลให้้การส่รรห้าและ 
คัดเลือ้กกรรมูการมีูกระบว็นการทีี่� โปิร่งใส่และ
ชัดเจึน เพัื�อ้ให้้ได้กรรมูการทีี่�มีูคุณีส่มูบัติ์ส่อ้ดคล้อ้ง
กับอ้งค์ปิระกอ้บทีี่�กำาห้นดไว้็ โดยคณีะกรรมูการ
บริษััที่ได้มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการส่รรห้าและ
พัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น พัิจึารณีาห้ลักเกณีฑ์์และวิ็ธุีการ
ส่รรห้าบุคคล และที่ำาห้น้าทีี่�ส่รรห้าบุคคลทีี่�เห้มูาะส่มู 
เพัื� อ้เป็ินกรรมูการข้อ้งบริษััที่ โดยพัิจึารณีาจึาก 
คว็ามูเห้มูาะส่มู ปิระวั็ติ์ คว็ามูรู้ คว็ามูส่ามูารถื คว็ามู
ชำานาญข้อ้งคณีะกรรมูการ (Board Skill Matrix) 
ปิระส่บการณ์ีทีี่�ห้ลากห้ลายในกิจึการทีี่� เกี�ยว็ข้้อ้ง 
ทีี่�เอื้�อ้ปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินงาน และส่อ้ดคล้อ้งกับ 
ก ล ยุ ที่ ธุ์ ที่ า ง ธุุ ร กิ จึ  ปิ ร ะ ก อ้ บ กั บ แ น ว็ น โ ย บ า ย 
คว็ามูห้ลากห้ลายข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ รว็มูถ่ืง 
ห้ากเป็ินกรรมูการอิ้ส่ระต้์อ้งมีูคุณีส่มูบัติ์การเป็ิน
กรรมูการอิ้ส่ระอ้ย่างครบถ้ืว็นและห้ากเป็ินกรรมูการ
ท่ี่านเดิมูจึะพัิจึารณีาผลการปิฏิบัติ์งานทีี่�ผ่านมูา 
ปิระกอ้บด้ว็ย และเส่นอ้คว็ามูเห้็นต่์อ้คณีะกรรมูการ
บริษััที่ เพัื�อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ ห้รือ้ให้้คว็ามูเห้็นชอ้บและ
เส่นอ้ให้้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นพัิจึารณีาอ้นุมัูติ์แล้ว็แต่์กรณีี

 ค่าต์อ้บแที่นกรรมูการ

 ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นมีูอ้ำานาจึพิัจึารณีาอ้นุมัูติ์ค่าต์อ้บแที่น
กรรมูการทุี่กรูปิแบบ โดยคณีะกรรมูการบริษััที่ 
มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีา 
ค่าต์อ้บแที่น ที่ำาห้น้าทีี่�พัจิึารณีานโยบายและห้ลักเกณีฑ์์ 
ในการกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นข้อ้งกรรมูการ ซ่�งในการ
เส่นอ้ค่าต์อ้บแที่นกรรมูการต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น  
คณีะกรรมูการบริ ษััที่จึะพัิจึารณีาให้้โครงส่ร้าง
และอั้ต์ราค่าต์อ้บแที่นมีูคว็ามูเห้มูาะส่มูส่อ้ดคล้อ้ง
กับกลยุที่ธุ์และเป้ิาห้มูายระยะยาว็ ปิระส่บการณ์ี  
ภาระห้น้าทีี่� และคว็ามูรับผิดชอ้บ (Accountability 
and Responsibility) รว็มูถ่ืงปิระโยชน์ทีี่�  บี.กริมู  

เพัาเว็อ้ร์ คาดว่็าจึะได้รับจึากกรรมูการแต่์ละท่ี่าน  
โดยอ้ยู่ในลักษัณีะทีี่�เปิรียบเทีี่ยบได้กับระดับทีี่�ปิฏิบัติ์ 
อ้ยู่ในอุ้ต์ส่าห้กรรมูทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึเดียว็กันและ
บริษััที่ทีี่�มีูข้นาดใกล้เคียงกัน และส่ามูารถืจูึงใจึให้้ 
คณีะกรรมูการบริษััที่นำาพัาอ้งค์กรให้้ดำาเนินงาน 
ต์ามูเป้ิาห้มูายทัี่�งระยะส่ั�นและระยะยาว็

4. คว็ามูเปิน็อิ้ส่ระข้อ้งคณีะกรรมูการบรษัิัที่จึากฝ้า่ยจัึดการ 

 คณีะกรรมูการบริษััที่จึะมีูส่ัดส่่ว็นระห้ว่็างกรรมูการ 
ทีี่�เป็ินผู้บรหิ้ารและกรรมูการทีี่�ไมูเ่ปิน็ผู้บรหิ้ารทีี่�ส่ะท้ี่อ้น
อ้ำานาจึทีี่�ถ่ืว็งดุลกันอ้ย่างเห้มูาะส่มู โดยกรรมูการ 
ส่่ว็นให้ญ่เป็ินกรรมูการทีี่�ไมู่เป็ินผู้บริห้ารทีี่�ส่ามูารถื 
ให้้คว็ามูเห้น็เกี�ยว็กับการที่ำางานข้อ้งฝ้า่ยจัึดการได้อ้ยา่ง
อิ้ส่ระและกรรมูการอิ้ส่ระมีูจึำานว็นและคุณีส่มูบัติ์ต์ามู
ห้ลักเกณีฑ์์ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ 
ทัี่�งนี� คณีะกรรมูการบริษััที่จึะมีูการดูแลให้้กรรมูการ
อิ้ส่ระที่ำางานร่ว็มูกับคณีะกรรมูการบริษััที่ทัี่�งห้มูด 
ได้อ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพัและส่ามูารถืแส่ดงคว็ามูเห้็น 
ได้อ้ยา่งอิ้ส่ระด้ว็ย

5. การพััฒนากรรมูการ 

 คณีะกรรมูการบริษััที่กำากับดูแลให้้กรรมูการแต่์ละท่ี่าน 
มีูคว็ามูรู ้คว็ามูเข้า้ใจึเกี�ยว็กับบที่บาที่ ห้น้าทีี่� ลักษัณีะการ 
ปิระกอ้บธุุรกิจึและกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งกับการปิระกอ้บ
ธุุรกิจึ ต์ลอ้ดจึนส่นับส่นุนให้้กรรมูการทุี่กท่ี่านได้รบัการ
เส่ริมูส่ร้างทัี่กษัะและคว็ามูรู้ส่ำาห้รับการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�
กรรมูการอ้ยา่งส่มูำาเส่มูอ้

6. การปิระเมิูนผลการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้งกรรมูการ 

 คณีะกรรมูการบริษััที่มีูนโยบายจัึดให้้มีูการปิระเมิูนผล 
การปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ปิระจึำาปีิข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่  
คณีะกรรมูการชุดยอ่้ย และกรรมูการรายบุคคล อ้ยา่งน้อ้ย 
ปีิละ 1 ครั�ง เพัื� อ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ร่ว็มูกัน
พัิจึารณีาผลงานและปัิญห้า รว็มูถ่ืงผลปิระเมิูนจึะถูืก 
นำาไปิใช้ส่ำาห้รับการพััฒนาการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�  และ
ปิระกอ้บการพิัจึารณีาคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งอ้งค์ปิระกอ้บ 
คณีะกรรมูการด้ว็ย
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7. การส่รรห้าและกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นผู้บริห้าร

 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการ
ส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น พัิจึารณีาห้ลักเกณีฑ์์ 
และวิ็ธุีการในการส่รรห้า รว็มูถ่ืงส่รรห้าบุคคลทีี่�มีู 
คุณีส่มูบั ติ์ เห้มูาะส่มูเพัื� อ้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุาน 
เจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร เพัื�อ้เส่นอ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่
พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ นอ้กจึากนี� คณีะกรรมูการบริษััที่ 
จึะติ์ดต์ามูดูแลให้้ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารดูแลให้้มีู 
ผู้บริห้ารระดับสู่งทีี่�เห้มูาะส่มูด้ว็ย

 ในด้านค่าต์อ้บแที่นผู้บริห้าร คณีะกรรมูการบริษััที่ 
มีูนโยบายในการกำาห้นดโครงส่ร้างค่าต์อ้บแที่น 
ทีี่�เห้มูาะส่มูและเป็ินเครื�อ้งจูึงใจึให้้ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�
บริห้าร ผู้บริห้ารระดับสู่ง และบุคลากรอื้�น ๆ ทีุ่กระดับ
ปิฏิบัติ์งานให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับวั็ต์ถืุปิระส่งค์และเป้ิาห้มูาย
ห้ลักข้อ้งอ้งค์กรและส่อ้ดคล้อ้งกับผลปิระโยชน์ข้อ้ง
กิจึการในระยะยาว็  

 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการ
ส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น พัจิึารณีาและกำาห้นด
ห้ลักเกณีฑ์์เกี�ยว็กับค่าต์อ้บแที่นและการปิระเมูิน 
ผลงานปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร เพัื�อ้เส่นอ้แนะต่์อ้ 
คณีะกรรมูการบริ ษััที่เพัื� อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์  และ 
คณีะกรรมูการบริษััที่ได้มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการ
ส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น พัิจึารณีาห้ลักเกณีฑ์์
และปัิจึจัึยในการปิระเมิูนผลงานและอ้นุมัูติ์โครงส่ร้าง 
ค่าต์อ้บแที่นข้อ้งผู้บริห้ารระดับสู่ง โดยให้้ปิระธุาน 
เ จ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารเป็ินผู้ จัึดที่ำาและเส่นอ้ต่์อ้คณีะ
กรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น  

8. การกำากับดูแลบริษััที่ยอ่้ยและบริษััที่รว่็มู

 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้จัึดให้้มีูกรอ้บและกลไกในการ
กำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ย่อ้ย
และบริษััที่ร่ว็มูในระดับทีี่�เห้มูาะส่มูกับกิจึการ และ
ติ์ดต์ามูดูแลให้้บริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูมีูคว็ามูเข้้าใจึ
ถืูกต้์อ้งต์รงกัน โดยได้กำาห้นดนโยบายการกำากับดูแล
บรษัิัที่ยอ่้ยและบรษัิัที่รว่็มูไว้็เป็ินลายลักษัณีอั์้กษัร ทัี่�งใน
นโยบายการกำากับดแูลกิจึการและข้อ้้บังคับข้อ้ง บ.ีกริมู 
เพัาเว็อ้ร์  

นโยุบ�ยุแลัะแนวป็ฏิิบัติท่�เก่�ยุวกับผู้่้ถ่ือหุ้นแลัะผู้่้ม่สำ�วน 
ได้ัเสำยุ่ ได้ัครัอบคลัมุป็รัะเด็ันท่�สำำ�คัญ ดัังน่� 

1. การดูแลผู้ถืือ้หุ้้น การปิฏิบติั์ต่์อ้ผู้ถืือ้หุ้้นโดยเท่ี่าเทีี่ยมูกัน 
และการส่ง่เส่ริมูการใช้ส่ิที่ธุขิ้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น 

 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ระห้นักและให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้ส่ิที่ธุ ิ
ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น (Rights of Shareholders) การปิฏิบติั์และ 
คุ้มูครอ้งสิ่ที่ธุิ ผู้ ถืือ้หุ้้นทีุ่กรายอ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูและ 
เป็ินธุรรมู (The Equitable Treatment for Shareholders) 
รว็มูถ่ืงส่่ง เส่ริมูให้้ ผู้ ถืือ้ หุ้้นใช้ส่ิที่ธุิต์ามูกฎห้มูาย  
มีูส่่ว็นร่ว็มูในการตั์ดสิ่นใจึในเรื�อ้งส่ำาคัญข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ และได้รับข้า่ว็ส่ารข้้อ้มููลข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
อ้ยา่งครบถ้ืว็นเพัยีงพัอ้ โดยจึะไมูก่ระที่ำาการใด ๆ  อั้นเป็ิน 
การละเมิูดห้รือ้ลิดรอ้นส่ิที่ธุขิ้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น 

2. การป้ิอ้งกันการใช้ข้้อ้มููลภายใน 

 นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ กำาห้นดห้้ามูมิูให้้กรรมูการ  
ผู้บริห้าร และพันักงานข้อ้งกลุ่มูบริษััที่ ต์ลอ้ดจึนผู้ทีี่�
เกี�ยว็ข้้อ้ง ใช้ห้รือ้เผยแพัร่ข้้อ้มููลภายในข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งยังมิูได้เปิิดเผยต่์อ้ส่าธุารณีชน เพัื�อ้ใช้
แส่ว็งห้าปิระโยชน์ในที่างมูิชอ้บ เพัื�อ้ปิระโยชน์ต่์อ้ 
การซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์ และห้้ามูมิูให้้เปิิดเผยข้้อ้มููล
ภายในต่์อ้บุคคลภายนอ้กห้รือ้ผู้ทีี่�มิูได้มีูส่่ว็นเกี�ยว็ข้้อ้ง 
ก่อ้นมูีการเปิิดเผยให้้ปิระชาชนรับที่ราบโดยทัี่�ว็ถ่ืง 
ผ่านต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ โดยต้์อ้งปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูาย 
และนโยบายการปิ้อ้งกันการใช้ข้้อ้มููลภายในข้อ้ง
บรษัิัที่และบรษัิัที่ยอ่้ย และเพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าเรื�อ้งดังกล่าว็ 
ได้ถืือ้ปิฏิบัติ์อ้ยา่งเครง่ครัด บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นด 
บที่ลงโที่ษัที่างวิ็นัยส่ำาห้รับผู้ทีี่� ฝ่้าฝ้้นนโยบายการ
ป้ิอ้งกันการใช้ข้้อ้มููลภายใน

3. การป้ิอ้งกันคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์ 

 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้กำาห้นดให้้นโยบายป้ิอ้งกัน 
คว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์เป็ินส่่ว็นห้น่�งข้อ้ง
นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ เพัื� อ้ให้้กรรมูการ  
ผู้บริห้าร และพันักงาน ย่ดเปิ็นแนว็ที่างในการปิฏิบัติ์
ห้น้าทีี่�ด้ว็ยคว็ามูสุ่จึริต์ และไมู่แส่ว็งห้าผลปิระโยชน์
ส่่ว็นตั์ว็ทีี่�ข้ัดห้รือ้แย้งกับผลปิระโยชน์ข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ และเปิ็นไปิต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์  

การิกำากับีดู้แลกิจการิ
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4. การต่์อ้ต้์านทีุ่จึริต์คอ้ร์รัปิชัน

 คณีะกรรมูการบรษัิัที่ได้จัึดให้้มีูนโยบายและแนว็ปิฏิบติั์ 
ด้านการต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์คอ้ร์รัปิชันทีี่�ชัดเจึน และ
เปิิดเผยไว้็บนเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� https://
www.bgrimmpower.com/th/sustainability/ 
corporate-governance/anti-corruption รว็มูถ่ืง 
ส่ื� อ้ส่ารในทีุ่กระดับข้อ้งอ้งค์กรและบุคคลภายนอ้ก
เพัื�อ้ให้้เกิดการนำาไปิปิฏิบัติ์ได้จึริง ต์ลอ้ดจึน ส่นับส่นุน
กิจึกรรมูทีี่�ส่่งเส่ริมูและปิลูกฝั้งให้้พันักงานทีุ่กคน 
ปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบาย กฎห้มูายและระเบียบข้้อ้บังคับ 
ต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง โดยในปิี 2561 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ได้ผ่านการรับรอ้งเป็ินส่มูาชิกโครงการแนว็ร่ว็มูปิฏิบัติ์
ข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ยในการต่์อ้ต้์านการที่จุึริต์ (Thailand 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) โดยในปิี 2564 ได้เปิลี�ยนชื�อ้ให้มู่เป็ิน  
แนว็ร่ว็มูต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชันข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ย  
(Thai Private Sector Collective Action Against 
Corruption ห้รือ้ “CAC”) และได้รับอ้นุมัูติ์การต่์อ้อ้ายุ
การรับรอ้ง ครั�งทีี่� 1 เมืู�อ้วั็นทีี่� 31 มีูนาคมู 2564 

5. คว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียและการชดเชย

 กรณีีทีี่�เกิดการละเมิูดส่ิที่ธุ ิ

 ด้ว็ยคำาน่งถ่ืงบที่บาที่ข้อ้งผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ย (Roles of  
Stakeholders) คณีะกรรมูการบริษััที่จัึดให้้มีูกลไกทีี่�ที่ำาให้้ 
มัู�นใจึได้ว่็ากิจึการปิระกอ้บธุุรกิจึอ้ยา่งมีูจึรยิธุรรมู มีูคว็ามู 
รบัผิดชอ้บต่์อ้ชุมูชน ส่งัคมูและส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และปิฏิบติั์ต่์อ้ 
ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ยีที่กุฝ้า่ยโดยคำาน่งถ่ืงส่ทิี่ธุทีิี่�มีูต์ามูกฎห้มูาย 
และข้้อ้ต์กลงทีี่�มีูกับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูถ่ืงไมู่กระที่ำา
การใด ๆ ทีี่�เป็ินการละเมิูดส่ิที่ธุขิ้อ้งผู้มีูส่ว่็นได้เส่ีย 

 ทัี่�งนี� ในกรณีีทีี่�ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยได้รับคว็ามูเส่ียห้ายห้รือ้ 
ผลกระที่บจึากการละเมิูดส่ิที่ธุิต์ามูกฎห้มูาย ส่ามูารถื
แจ้ึงข้้อ้ร้อ้งเรียน/เบาะแส่การกระที่ำาผิดต่์อ้ บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ผ่านช่อ้งที่างต์ามูทีี่�ระบุไว้็ในนโยบายการ
แจ้ึงเบาะแส่การกระที่ำาผิด (Whistleblowing Policy)  
และบนเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัื�อ้พัิจึารณีา
ดำาเนินการต์ามูข้ั�นต์อ้นการส่อ้บส่ว็นการกระที่ำาผิด 
และการทุี่จึริต์ และอ้าจึดำาเนินมูาต์รการทีี่�จึำาเป็ินที่าง
วิ็นัย และ/ห้รือ้ที่างกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งต่์อ้ไปิ นอ้กจึากนี� 

เพัื�อ้ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นแก่ผู้แจ้ึงเบาะแส่และผู้ให้้ข้้อ้มููล 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะดำาเนินการคุ้มูครอ้งผู้แจ้ึงเบาะแส่
และผู้ให้้ข้้อ้มููลอ้ย่างเห้มูาะส่มูและเป็ินธุรรมู ต์ามู
ข้อ้บเข้ต์และมูาต์รการทีี่�กำาห้นดในนโยบายการแจ้ึง
เบาะแส่การกระที่ำาผิดดังกล่าว็อี้กด้ว็ย

 ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัานโยบายการแจ้ึงเบาะแส่การ 
กระที่ำาผิด (Whistleblowing Policy)  และชอ่้งที่างการ
ร้อ้งเรียน/แจ้ึงเบาะแส่ ได้จึากเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� https://www.bgrimmpower.com/th/ 
sustainability/corporate-governance/whistleblowing

6. มูาต์รการดำาเนินการกับผู้ทีี่�กระที่ำาไมู่เป็ินไปิต์ามู
นโยบายและแนว็ปิฏิบัติ์ดังกล่าว็

 บี .กริมู เพัาเว็อ้ร์  กำาห้นดให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร 
และพันักงานทุี่กคนมีูห้น้าทีี่� ในการปิฏิบั ติ์ต์ามู
นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ จึรรยาบรรณีที่าง
ธุุรกิจึ นโยบายการต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชัน นโยบายและ
แนว็ปิฏิบัติ์ทีี่�ปิระกาศและกำาห้นดใช้อ้ย่างเคร่งครัด 
ซ่� งห้ากมีูผู้ไมู่ปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบายและแนว็ปิฏิบัติ์ 
ดังกล่าว็ จึะมีูการพิัจึารณีาดำาเนินการกับบุคคลดังกล่าว็ 
ต์ามูเห้ต์แุละผลข้อ้งเรื�อ้งเป็ินแต่์ละรายแต่์ละกรณี ีๆ  ไปิ 

 นอ้กจึากนี� คณีะกรรมูการบริษััที่จัึดให้้มีูการส่ื�อ้ส่าร 
ถ่ืายที่อ้ด และส่ร้างคว็ามูเข้้าใจึแก่บุคลากรข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง เพัื�อ้ให้้ต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญ
และเป็ินการส่ร้างรากฐานวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรทีี่�แข้็งแรง
พัร้อ้มูส่านต่์อ้และยกระดับมูาต์รฐานการดำาเนินการ
ทีี่�ดียิ�งข่้�นไปิในอ้นาคต์ รว็มูถ่ืงติ์ดต์ามูผลการปิฏิบัติ์
ต์ามูนโยบายการกำากับดูแลกิจึการอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง และ
มีูการที่บที่ว็นและปิรับปิรุงอ้ยู่เส่มูอ้ เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้ง
กับกฎเกณีฑ์์และส่ภาว็การณ์ีทีี่� เปิลี�ยนแปิลงไปิ 
เพัื� อ้ให้้การปิฏิบัติ์งานในเรื� อ้งดังกล่าว็มีูการพััฒนา 
อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งอี้กด้ว็ย

 ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัานโยบายการกำากับดูแลกิจึการ 
(Corporate Governance Policy) และกฎบัต์ร 
คณีะกรรมูการบริษััที่ ได้จึากเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงาน
ฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 
One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.bgrimm 
power.com/th/investor-relations/downloads/
one-reports  
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การเปลี่ยนิแปลงและพัฒนิาการ
ที่สำาคัญขัองนิโยบาย แนิวปฏิิบัติิ 
และระบบการกำากับดูำแลกิจการ 
ในิรอบปีที่ผ�านิมา

การพัฒนิาด้ำานิการกำากับดำูแลกิจการ 
ที่สำาคัญในิปี 2564
1. การพิัจึารณีาที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูกฎบัต์รและ

นโยบายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการกำากับดูแลกิจึการ

 คณีะกรรมูการบริษััที่ โดยการเส่นอ้แนะข้อ้งคณีะ
กรรมูการกำากับดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยนืได้พัจิึารณีา
ที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูกฎบัต์รและนโยบาย 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการกำากับดูแลกิจึการเพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็า 
ห้ลักการและแนว็ปิฏิบั ติ์ต่์าง ๆ มีูคว็ามูทัี่นส่มัูย 
ส่อ้ดคล้อ้งกับกฎห้มูาย กฎเกณีฑ์์ และปิระกาศต่์าง ๆ 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี และเป็ินทีี่� 
ยอ้มูรับต์ามูมูาต์รฐานส่ากล อั้นเป็ินการพััฒนาและ 
ยกระดับมูาต์รฐานด้านการกำากับดแูลกิจึการข้อ้ง บ.ีกรมิู  
เพัาเว็อ้ร์ ดังนี�

1.1  การที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูนโยบายการแจ้ึง
เบาะแส่การกระที่ำาผิด เพัื�อ้ให้้มีูคว็ามูชัดเจึนและ
เพัิ�มูคว็ามูเชื�อ้มัู�นให้้แก่ผู้รอ้้งเรยีน / แจ้ึงเบาะแส่
มูากยิ�งข้่�น โดยมีูผลบังคับใช้วั็นทีี่� 14 กรกฎาคมู 
2564 

1.2  การที่บที่ว็นและอ้นุมัูติ์จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ
ฉบับปิี 2564 และให้้ยกเลิกจึรรยาบรรณีที่าง
ธุุรกิจึฉบับเดิมู โดยมูีผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 ต์ุลาคมู 
2564 

1.3  การอ้นุ มัู ติ์ข้ยายข้อ้บเข้ต์ห้น้าทีี่�และคว็ามู 
รับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ 
ให้้ครอ้บคลุมูเป้ิาห้มูายด้านคว็ามูยั�งยืน และ 
ให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้การบรหิ้ารจัึดการด้านคว็ามูเส่ี�ยง 
ข้อ้งอ้งค์กรในมูติิ์ต่์าง ๆ  ด้านดิจิึทัี่ล (Digital) และ
คว็ามูปิลอ้ดภัยที่างไซเบอ้ร์ (Cyber Security) 
พั ร้ อ้ มู ทัี่� ง ไ ด้ อ้ นุ มัู ติ์ ก า ร เ ปิ ลี� ย น แ ปิ ล ง ชื� อ้  

คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ เป็ิน “คณีะ
กรรมูการกำากับดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยนื” และ
แต่์งตั์�งนางสุ่นีย์ ศรไชยธุนะสุ่ข้ กรรมูการอิ้ส่ระ 
เข้้าดำารงต์ำาแห้น่ง กรรมูการกำากับดูแลกิจึการ
และคว็ามูยั�งยืนเพัิ�มูเติ์มู เพัื� อ้ส่นับส่นุนการ 
ปิฏิบติั์งานข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและ 
คว็ามูยั�งยืนต์ามูข้อ้บเข้ต์ห้น้าทีี่�คว็ามูรับผิดชอ้บ
ดังกล่าว็ รว็มูถ่ืงพัิจึารณีาที่บที่ว็นและแก้ไข้ 
เพัิ�มูเติ์มูกฎบตั์รคณีะกรรมูการกำากับดแูลกิจึการ
และคว็ามูยั�งยืนให้้มีูคว็ามูส่อ้ดคล้อ้งกันด้ว็ย  
โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 ธุนัว็าคมู 2564

1.4  การที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูนโยบายการ
กำากับดูแลกิจึการ (Corporate Governance 
Policy) เพัื� อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับการแก้ไข้ชื� อ้ 
คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ เป็ิน คณีะกรรมูการ 
กำากับดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน และการข้ยาย
ข้อ้บเข้ต์ อ้ำานาจึ ห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้ง
คณีะกรรมูการกำากับดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยนื  
ต์ามูรายละเอี้ยดข้้างต้์น โดยมีูผลบังคับใช้วั็นทีี่� 
15 ธุนัว็าคมู 2564 

1.5  การที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูนโยบายการ 
ต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชัน ให้้มีูห้ลักเกณีฑ์์และแนว็ที่าง 
ทีี่�ส่อ้ดคล้อ้งกับแนว็ปิฏิบัติ์เรื� อ้งการจ่ึายค่า
อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็ก และการจ้ึางพันักงานรัฐ  
ซ่�งจัึดที่ำาโดย CAC โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่�  15 
ธุนัว็าคมู 2564 

1.6  การที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูนโยบายคว็ามู
ห้ลากห้ลายข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ เพัื� อ้
เส่ริมูส่ร้างปิระสิ่ที่ธุิภาพัข้อ้งคณีะกรรมูการ
บรษัิัที่ โดยคำาน่งการให้้โอ้กาส่อ้ยา่งเท่ี่าเทีี่ยมูกัน 
แก่ส่ต์รี  ในการพัิจึารณีาส่รรห้าบุคคลเป็ิน
กรรมูการต์ามูแนว็ที่างข้อ้ง ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. โดย
ส่นับส่นุนให้้อ้งค์กรมีูกรรมูการซ่�งเป็ินสุ่ภาพัส่ต์รี 
อ้ยูใ่นคณีะกรรมูการบริษััที่ในจึำานว็นไมู่น้อ้ยกว่็า 
ร้อ้ยละ 30 ข้อ้งจึำานว็นกรรมูการทัี่� งห้มูด 
โดยมูีผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 ธุันว็าคมู 2564 ท่ี่าน
ส่ามูารถืศ่กษัานโยบายคว็ามูห้ลากห้ลายข้อ้ง

การิกำากับีดู้แลกิจการิ



129บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

คณีะกรรมูการบริษััที่ ได้จึากเว็็บไซต์์ข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�  https://www.bgrimm 
power.com/storage/content/corporate- 
g o v e r n a n c e / d o w n l o a d / c o r p o r a t e - 
governance/20220125-bgrim-board- 
diversity-policy-th.pdf   

1.7  ก า ร ที่ บ ที่ ว็ น แ ล ะ แ ก้ ไ ข้ เ พัิ� มู เ ติ์ มู ก ฎ บั ต์ ร 
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บเพืั� อ้แก้ไข้เพัิ�มูเติ์มู
ห้น้าทีี่�  อ้ำานาจึ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้ง 
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บให้้ครอ้บคลุมูปิระเด็น
ต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งมูากยิ�งข้่�น โดยมีูผลตั์�งแต่์ 
วั็นทีี่� 15 ธุนัว็าคมู 2564 

  นอ้กจึากนี� ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการบริษััที่ และ
คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัจิึารณีาค่าต์อ้บแที่น 
ยังได้พัิจึารณีาที่บที่ว็นกฎบัต์รคณีะกรรมูการ
บริษััที่ และกฎบัต์รคณีะกรรมูการส่รรห้าและ
พัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น ซ่�งส่อ้ดคล้อ้งกับห้ลักการ
กำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีส่ำาห้รับบริษััที่จึดที่ะเบียน
ปีิ 2560 (CG Code) และกฎบัต์รคณีะกรรมูการ
บริษััที่และกฎบัต์รข้อ้งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ย
แต่์ละคณีะ ทีี่�กำาห้นดให้้ต้์อ้งที่บที่ว็นกฎบัต์ร 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งอ้ยา่งน้อ้ยปีิละ 1 ครั�งด้ว็ย

 1.8  การที่บที่ว็น แก้ไข้เพัิ�มูเติ์มู และ/ห้รือ้อ้นุมัูติ์
นโยบาย ระเบียบ และแนว็ปิฏิบัติ์ด้านเศรษัฐกิจึ 
ส่ังคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู อ้าทิี่ นโยบายส่ิที่ธุิ
มูนุษัยชน กลยุที่ธุ์ด้านการเปิลี�ยนแปิลงส่ภาพั
ภูมิูอ้ากาศ นโยบายด้านอ้าชีว็อ้นามูัย คว็ามู
ปิลอ้ดภัย และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู และการอ้นุรักษ์ั
คว็ามูห้ลากห้ลายที่างชีว็ภาพัและที่รัพัยากร
ป่ิาไมู้ เป็ินต้์น เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งและครอ้บคลุมู
บรบิที่และเปิา้ห้มูายด้านคว็ามูยั�งยนืข้อ้งอ้งค์กร  
รว็มูถ่ืงมูาต์รฐานส่ากลมูากยิ�งข้่�น 

  ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัานโยบายการกำากับดแูลกิจึการ 
(Corporate Governance Policy)  จึรรยาบรรณี
ที่างธุุรกิจึ กฎบัต์รคณีะกรรมูการบริษััที่และ
กฎบตั์รคณีะกรรมูการชุดยอ่้ยแต่์ละคณีะ ได้จึาก 

เอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ 
ข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�“แบบ 56-1 One Report 
ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.bgrimmpower.
com/th/investor-relations/downloads/
one-reports รว็มูถ่ืงนโยบายและแนว็ปิฏิบัติ์
ต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งได้จึากเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ https://www.bgrimmpower.com/
th/home 

 2. คณีะกรรมูการบริษััที่ ในฐานะผู้นำาอ้งค์กรได้กำาห้นด
วิ็ส่ัยทัี่ศน์และพัันธุกิจึ เพัื�อ้ให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และ
พันักงาน มีูจุึดมุู่งห้มูายในการดำาเนินงานไปิในทิี่ศที่าง
เดียว็กัน ซ่�งภายห้ลังการที่บที่ว็นแล้ว็ ในปีิ 2564  
วิ็ส่ัยทัี่ศน์และพัันธุกิจึยังคงมีูคว็ามูเห้มูาะส่มูและ
ส่อ้ดคล้อ้งกับบริบที่การดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์

 ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัาวิ็ส่ัยทัี่ศน์และพัันธุกิจึ ได้จึาก 
จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี� 
และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1  
One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.bgrimm 
power.com/th/investor-relations/downloads/
one-reports  

3. การปิระเมิูนและติ์ดต์ามูผลการปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบาย
การกำากับดูแลกิจึการ และจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ  
รว็มูถ่ืงนโยบายและแนว็ปิฏิบติั์ต่์าง ๆ  โดยในปีิทีี่�ผา่นมูา 
บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้จัึดกิจึกรรมู CG Day ทีี่�ส่ำานักงานให้ญ่ 
และจัึดให้้มีูการถ่ืายที่อ้ดผ่านระบบอ้อ้นไลน์ เพัื�อ้ให้้ 
กรรมูการ พันักงานและผู้บริห้ารทีี่�ปิฏิบัติ์งาน ทัี่�งทีี่�
ส่ำานักงานให้ญแ่ละโรงไฟ์ฟ้์าแต่์ละแห่้งส่ามูารถืเข้า้ร่ว็มู 
กิจึกรรมูได้อ้ย่างทัี่�ว็ถ่ืง โดยการจัึดงานดำาเนินการ 
ภายใต้์แนว็คิด “การส่่งเส่ริมูการกำากับดูแลกิจึการ 
ในการดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้าร”ี (Enhancing 
Corporate Governance in Doing Business with 
Compassion) และได้รับเกียรติ์จึากท่ี่านวิ็ที่ยากร 
ผู้ที่รงคณุีวุ็ฒมิูาให้้คว็ามูรู้ผา่นการแลกเปิลี�ยนปิระส่บการณี์ 
และแนว็คิดด้านคว็ามูยั�งยืนและการกำากับดูแลกิจึการ 
รว็มูถ่ืงได้นำาเส่นอ้วี็ดิทัี่ศน์ “จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ 
(Code of Conduct)” และคำาแนะนำาเกี�ยว็กับ “นโยบาย
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การแจ้ึงเบาะแส่การกระที่ำาผิด (Whistleblowing  
Policy)” ฉบบัปิรบัปิรุงปีิ 2564 เพัื�อ้ส่ื�อ้ส่าร ส่รา้งคว็ามูรู้ 
คว็ามูเข้้าใจึให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงาน 
ทีุ่กระดับ ต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญในการดำาเนินธุุรกิจึ
อ้ย่างยั�งยืนต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีและ
จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ และนำาห้ลักการต่์าง ๆ  ไปิปิรับใช ้
ในการปิฏิบัติ์งานและเกิดผลในที่างปิฏิบัติ์ ก่อ้ให้้เกิด
เป็ินวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรทีี่�ดี อั้นจึะเป็ินการส่ร้างคุณีค่า 
แก่ต์นเอ้ง อ้งค์กร และสั่งคมู รว็มูถ่ืงเส่ริมูส่ร้างคว็ามู
เชื�อ้มัู�นให้้แก่ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ยีที่กุฝ่้าย เพัื�อ้บรรลเุป้ิาห้มูาย
ส่ำาคัญทีี่�จึะที่ำาให้้อ้งค์กรเติ์บโต์อ้ย่างมัู�นคงและยั�งยืน
ต่์อ้ไปิ

 นอ้กจึากนี� ยังจัึดให้้มีูห้ลักสู่ต์รการเรียนรู้ด้ว็ยต์นเอ้ง 
เรื�อ้ง  Code of Conduct ซ่�งปิระกอ้บด้ว็ยจึรรยาบรรณี
ธุุรกิจึ การต่์อ้ต้์านการทุี่จึริต์คอ้รร์ปัิชัน การแจ้ึงเบาะแส่
และข้้อ้ร้อ้งเรียน โดยผู้บริห้ารและพันักงานทีุ่กท่ี่าน 
ได้เข้้าเรียนและผ่านการที่ดส่อ้บคว็ามูรู้ต์ามูห้ลักสู่ต์ร 
เรื�อ้ง Code of Conduct แล้ว็

4. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เล็งเห็้นถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญข้อ้งการ 
เชื�อ้มูโยงและข้ยายแนว็คิดการดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามู
รบัผิดชอ้บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ส่งัคมู และการมีูธุรรมูมูาภิบาล 
ทีี่�ดี จ่ึงได้กำาห้นดจึรรยาบรรณีและแนว็ที่างการปิฏิบัติ์
อ้ย่างยั�งยืนข้อ้งคู่ค้า (Suppliers’ Code of Conduct 
and Guidelines for Sustainability) มีูผลใช้บังคับ
เมืู� อ้วั็นทีี่�  10 ส่ิงห้าคมู 2563 และที่บที่ว็นแก้ไข้ 
เพัิ�มูเติ์มูโดยมีูผลใช้บังคับเมืู�อ้วั็นทีี่� 16 มิูถืุนายน 2564 
เพัื� อ้มุู่งห้วั็งให้้คู่ ค้านำาไปิปิรับใช้เป็ินแนว็ที่างการ 
ดำาเนินงานให้้มีูคว็ามูส่อ้ดคล้อ้งกับการดำาเนินงาน 
ต์ามูบริบที่ข้อ้งคู่ค้า เพัื�อ้ส่ร้างส่ังคมูการดำาเนินธุุรกิจึ 
ทีี่�ดีในว็งกว้็าง และการดำาเนินงานร่ว็มูกันอ้ย่างยั�งยืน 
อี้กด้ว็ย ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัาข้้อ้มููลเพัิ�มูเติ์มูได้จึาก
เว็็บไซต์์ข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ภายใต้์หั้ว็ข้อ้้ “การพัฒันา
ทีี่�ยั�งยืน/การดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี/ด้าน
เศรษัฐกิจึ” https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with-compassion 

การปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดูำแลกิจการ 
ที่ดำีสำาหรับบริษััทจดำทะเบียนิ ปี 2560 และ
การปฏิิบัติิในิเร่่องอ่่นิ ๆ  ติามหลักการกำากับ
ดำูแลกิจการที่ดำีเ พ่่อรองรับการประเมินิ 
ติ�าง ๆ 

บี .กริมู เพัาเว็อ้ร์ ย่ดถืือ้ปิฏิบัติ์ต์ามูแนว็ที่างการกำากับ
ดูแลกิจึการข้อ้งอ้งค์การเพัื�อ้คว็ามูร่ว็มูมูือ้และพััฒนาที่าง
เศรษัฐกิจึ ห้รือ้ Principles of Corporate Governance  
ข้อ้ง The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีส่ำาห้รบั
บริษััที่จึดที่ะเบียน ปีิ 2560 (CG Code) ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. 
ห้ลักการและแนว็ที่างปิฏิบติั์ด้านการกำากับดแูลกิจึการทีี่�ดีข้อ้ง
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ ห้ลักการกำากับดแูลกิจึการทีี่�ดีข้อ้งโครงการ
ส่ำารว็จึการกำากับดูแลกิจึการบริษััที่จึดที่ะเบียน (CGR) โดย
ส่มูาคมูส่่งเส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD) และ 
ห้ลักเกณีฑ์์ปิระเมิูนโครงการปิระเมิูนคุณีภาพัการจัึดการ
ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งส่มูาคมูส่ง่เส่ริมูผู้ลงทีุ่นไที่ย

โดยในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังคงได้รับผลคะแนน
ปิระเมิูนในโครงการปิระเมูินคุณีภาพัการจัึดการปิระชุมู 
ผู้ถืือ้หุ้้น 100 คะแนนเต็์มู และผลคะแนนต์ามูโครงการส่ำารว็จึ
การกำากับดูแลกิจึการบริษััที่จึดที่ะเบียน (CGR) ในระดับ  
“ดีเลิศ” อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง

ส่ำาห้รับห้ลักปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีส่ำาห้รับ
บริษััที่จึดที่ะเบียน ปีิ 2560 และห้ลักการกำากับดูแลกิจึการ 
ทีี่� ดีข้อ้งโครงการส่ำารว็จึการกำา กับดูแลกิจึการบริษััที่ 
จึดที่ะเบียน (CGR) ทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังไมู่ส่ามูารถืปิฏิบัติ์
ห้รือ้ยังมูิได้นำาห้ลักการดังกล่าว็มูาปิรับใช้ได้ มีูการพัิจึารณีา
จึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่และคณีะกรรมูการ 
ชุดยอ่้ยทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เพัื�อ้กำาห้นดมูาต์รการห้รือ้แนว็ที่างปิฏิบติั์
ทีี่�เห้มูาะส่มูกับวั็ฒนธุรรมูและห้ลักปิฏิบัติ์ทีี่�ดีข้อ้งอ้งค์กร  
รว็มูถ่ืงส่อ้ดคล้อ้งกับบริบที่ในการดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ย โดยได้มีู 
การบันท่ี่กไว้็เป็ินส่่ว็นห้น่�งข้อ้งมูติ์ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการ
แต่์ละคณีะแล้ว็ อ้าทิี่

การิกำากับีดู้แลกิจการิ

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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การิกำากับีดู้แลกิจการิ

หลักปีฏิิบีัติ / หลักเกณฑ์์ เหตุผู้ล / แนวัที่างปีฏิิบีัติ

ปีริะธานกริริมการิและผูู้้บีริิหาริสูงสุด้
ข้องบีริิษััที่ไม่เปี็นคันเด้ียวักัน

แม้ บีี.กริิม เพัาเวัอร์ิ จะมีปีริะธานกริริมการิและปีริะธานเจ้าหน้าทีี่�บีริิหาริเป็ีนบุีคัคัลเดี้ยวักัน 
แต่ที่ี�ปีริะชีุมคัณะกริริมการิบีริิษััที่ได้้กำาหนด้มาตริการิถื่วังดุ้ลอำานาจริะหวั่างคัณะกริริมการิ
บีริิษััที่และฝ่่ายจัด้การิที่ี�เหมาะสมและเพีัยงพัอ กล่าวัคั่อ มีจำานวันกริริมการิอิสริะเกินกว่ัา 
ก้�งหน้�งข้องจำานวันกริริมการิที่ั�งหมด้  และได้แ้ตง่ตั�งกริริมการิอสิริะคันหน้�งเพ่ั�อด้ำาริงตำาแหนง่
เปี็นปีริะธานกริริมการิอิสริะ (Lead Independent Director) เพ่ั�อริ่วัมพิัจาริณากำาหนด้ 
วัาริะการิปีริะชีุมคัณะกริริมการิบีริิษััที่ เพ่ั�อให้มั�นใจได้้วั่ากิจการิที่ี�สำาคััญจะถืูกบีริริจุในวัาริะ 
การิปีริะชุีมอย่างคัริบีถ้ืวัน และได้ก้ำาหนด้บีที่บีาที่หน้าทีี่�ปีริะธานกริริมการิและปีริะธานเจ้าหน้าทีี่�
บีริิหาริแบี่งแยกออกจากกันอย่างชีัด้เจน

การิกำาหนด้นโยบีายเกี�ยวักับีจำานวัน
องคั์ปีริะชีุมข้ั�นตำ�า ณ ข้ณะที่ี�คัณะกริริมการิ
จะลงมติในที่ี�ปีริะชีุมคัณะกริริมการิ
วั่าต้องมีกริริมการิอยู่ไม่น้อยกวั่า 2 ใน 3

การิกำาหนด้องคั์ปีริะชีุมและการิออกเสียงลงคัะแนนในการิปีริะชีุมซ้�งเปี็นไปีตามที่ี�กฎหมาย 
ที่ี�เกี�ยวัข้้องกำาหนด้ ถื่อวั่ามีคัวัามเหมาะสมและเพีัยงพัอต่อการิพิัจาริณากิจการิต่าง ๆ แล้วั 
และในที่างปีฏิิบีัติที่ี�ผู้่านมา การิปีริะชีุมคัณะกริริมการิบีริิษััที่เพ่ั�อพิัจาริณาลงมติในเริ่�องใด้ ๆ 
ที่ี�ปีริะชีุมคัณะกริริมการิบีริิษััที่มีกริริมการิอยู่ไม่น้อยกวั่า 2 ใน 3 เสมอ 

ทัี่�งนี� รายละเอี้ยดการปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีข้อ้งโครงการส่ำารว็จึการกำากับดูแลกิจึการบริษััที่จึดที่ะเบียน 
(CGR) ปิรากฏในหั้ว็ข้้อ้ “รายงานผลการดำาเนินงานส่ำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจึการ” ข้อ้งรายงานฉบับนี�



คณะกรรมการกำากับดำูแล 
กิจการและความยั่ั�งยั่ืนิ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิิจารณาค่าตอบแทนิ

คณะกรรมการบริษััท

คณะกรรมการจัดำการ*

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธุานิเจ้าหนิ้าท่� 
บริหาร*

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่�ยั่ง

กฎหมายั่ (ธุุรกิจ) การส่งเสริมประสิทธิุภาพิ
ดำ้านิเทคโนิโลยั่่พิลังงานิ ฝ่่ายั่บริหารความเส่�ยั่ง สำานัิกงานิคณะกรรมการ

ผู้จัดำการใหญ่
ฝ่่ายั่กลยัุ่ทธุ์ 

และวางแผนิธุุรกิจ

ธุุรกิจ
แอลเอ็นิจ่

ปฏิิบัติการ
โรงไฟฟา้ II

พัิฒนิาธุุรกิจ
และโครงการ I

ระบบสายั่ส่ง
และจำาหนิ่ายั่ไฟฟา้ 
และการซื้ื�อขายั่

พิลังงานิ

พัิฒนิา
ธุุรกิจ II

การเงินิ
และบัญชุ่ และ
ควบรวมกิจการ

การก่อสร้าง

ฝ่่ายั่ส่งเสริม
พัิฒนิาคุณภาพิ

องค์กรและ
พินิักงานิ

ปฏิิบัติการ
โรงไฟฟา้ I

เทคโนิโลยั่่
ดำิจิทัล

ฝ่่ายั่ตรวจสอบภายั่ในิ เลขานิุการบริษััท

132 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจการ

โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ

ณี วั็นทีี่� 31 ธันัว็าคมู 2564 โครงส่ร้างการกำากับดูแลกิจการข้อ้ง บี.กริมู เพาเว็อ้ร์ เป็ินดังนี�

ห้มูายเห้ต์ุ 

*   โครงส่ร้างการจัดการและบุคคลซ่�งเป็ินผู้บริห้ารต์ามูนิยามูทีี่�กำาห้นดในปิระกาศคณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพย์และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ทีี่� กจ. 17/2551 เรื�อ้งการกำาห้นด 
 บที่นิยามูในปิระกาศ เกี�ยว็กับการอ้อ้กและเส่นอ้ข้ายห้ลักที่รัพย์ (ต์ามูทีี่�ได้มีูการแก้ไข้เพิ�มูเติ์มู) (ข้อ้้มููล ณี วั็นทีี่� 31 ธันัว็าคมู 2564)
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ขั้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษััท

องค์ประกอบขัองคณะกรรมการบริษััท

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูอ้งค์ปิระกอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ครบถ้ืว็นและเห้มูาะส่มูต์ามูทีี่�กำาห้นดไว้็ในกฎบัต์รคณีะกรรมูการ
บริษััที่ โดยคณีะกรรมูการบริษััที่มีูคุณีส่มูบัติ์ และคว็ามูห้ลากห้ลายด้านทัี่กษัะ คว็ามูชำานาญ คว็ามูรู้ ปิระส่บการณี์ เพัศ และ
อ้ายุ อั้นเป็ินปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึ ต์ลอ้ดจึนมูีส่ัดส่่ว็นกรรมูการอิ้ส่ระทีี่�เห้มูาะส่มูและเปิ็นไปิต์ามูห้ลักเกณีฑ์์และ 
ข้้อ้กำาห้นดต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 

ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 คณีะกรรมูการบริษััที่ ปิระกอ้บด้ว็ยกรรมูการ 10 ท่ี่าน

โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ

60%
กริริมการิอิสริะ

30%
กริริมการิ

ที่ี�ไม่เปี็นผูู้้บีริิหาริ

10%
กริริมการิ

ที่ี�เปี็น 
ผูู้้บีริิหาริ

จำานิวนิ 
คณะกรรมการ

10 ท�านิ

50%
สุภาพับีุริุษั

50%
สุภาพัสตริี

63.3
อายุ โด้ยเฉลี�ย (ปีี / เด้่อน)

6.11
วัาริะการิด้ำาริงตำาแหน่ง โด้ยเฉลี�ย (ปีี / เด้่อน)
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โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ

ริายชี่�อ ตำาแหน่ง

1. นายปีกริณ์ ที่วัีสิน1 ปีริะธานกริริมการิ

2. นายฮาริาลด้์ ลิงคั2์ กริริมการิ / ปีริะธานเจ้าหน้าที่ี�บีริิหาริ

3. นางสาวัคัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์ กริริมการิ

4. นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย กริริมการิอิสริะ

5. นางเกตุวัลี นภาศัพัที่์ กริริมการิอิสริะ

6. นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ กริริมการิอิสริะ

7. นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล กริริมการิอิสริะ

8. นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้ กริริมการิอิสริะ

9. คัุณหญิงสุชีาด้า กีริะนันที่น์ ปีริะธานกริริมการิอิสริะ

10. นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั3์ กริริมการิ

ห้มูายเห้ต์ุ 
1  นายปิกรณ์ี ที่วี็ส่ิน ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22  
 เมูษัายน 2564 และได้รับแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการแที่น 
 นายฮาราลด์ ลิงค์ ทีี่�ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
2  นายฮาราลด์ ดนัย ลิงค์ ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
3 นายเฟ์ลิกซ ์ดนัย ลิงค์ ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามูญัผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ แที่นนางปิรยีนาถื ส่นุที่รว็าที่ะ  
 กรรมูการทีี่�พั้นจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564
4 นางปิรียนาถื สุ่นที่รว็าที่ะ พั้นจึากต์ำาแห้น่งกรรมูการต์ามูว็าระ ในการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 

ทัี่�งนี� รายละเอี้ยดข้้อ้มููลและปิระวั็ติ์ข้อ้งกรรมูการบริษััที่ ปิรากฏต์ามูห้ัว็ข้้อ้ “คณีะกรรมูการบริษััที่และคณีะผู้บริห้าร” ข้อ้ง
รายงานฉบับนี�

กรรมการผู้มีอำานิาจลงนิามผูกพันิบริษััท 

กรรมูการผู้มูีอ้ำานาจึลงนามูผูกพัันบริษััที่ คือ้ นายฮาราลด์ 
ลิงค์ ห้รือ้ นางส่าว็คาโรลีน โมูนิคมูารีครีส่ตี์น ลิงค์ ห้รือ้ นาย
เฟ์ลิกซ์ ดนัย ลิงค์ ห้รือ้ นายปิกรณี์ ที่วี็ส่ิน กรรมูการส่อ้งคน 
ลงลายมืูอ้ชื�อ้รว่็มูกันและปิระทัี่บต์ราส่ำาคัญข้อ้งบริษััที่ 

ขัอบเขัติ หนิ้าที่  อำานิาจ และความรับผิดำชุอบขัอง 

คณะกรรมการบริษััท ติามกฎบัติรคณะกรรมการบริษััท  

สรุปไดำ้ดำังนิี�

1. กำาห้นดวิ็ส่ยัทัี่ศน์ พันัธุกิจึ นโยบาย กลยุที่ธุ ์และเป้ิาห้มูาย
ในการดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย 
รว็มูทัี่�งพัจิึารณีาอ้นุมัูติ์นโยบายและทิี่ศที่าง การดำาเนินงาน
ทีี่�ฝ่้ายบริห้ารเส่นอ้

2. กำากับคว็บคมุูดูแลให้้ฝ่้ายบรหิ้ารดำาเนินการให้้เป็ินไปิต์ามู
วิ็ส่ยัทัี่ศน์ พันัธุกิจึ นโยบาย กลยุที่ธุ ์และเป้ิาห้มูายในการ
ดำาเนินธุุรกิจึ โดยมีูเป้ิาห้มูายเพัื�อ้เพัิ�มูมููลค่าที่างเศรษัฐกิจึ
ให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้น ทัี่�งนี� ให้้คำาน่งถ่ืงผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยทุี่กฝ่้าย 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง

3. ส่อ้บที่านกฎบัต์รคณีะกรรมูการบริษััที่อ้ยา่งน้อ้ยปีิละ 1 ครั�ง

4. ว็างโครงส่ร้าง กำาห้นดระบบ และกระบว็นการบริห้าร
จัึดการข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย เพัื�อ้ให้้มีู
ระบบการบริห้ารคว็ามูเสี่�ยง การกำากับและต์รว็จึส่อ้บ 
และการคว็บคุมูภายในทีี่�เห้มูาะส่มู เพัื� อ้ให้้มัู�นใจึว่็า 
มีูการดำาเนินการทีี่�เป็ินไปิต์ามูระเบียบ ข้้อ้บังคับ มูติ์ข้อ้ง 
คณีะกรรมูการบรษัิัที่ มูติ์ข้อ้งทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ด้ว็ยคว็ามู
สุ่จึริต์และระมัูดระวั็ง

รายชื�อ้และการดำารงต์ำาแห้น่งข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ ณี วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565 เป็ินดังนี�
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5. ติ์ดต์ามูและปิระเมูินผลการที่ำาห้น้าทีี่�บริห้ารจัึดการ 
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย เพัื�อ้ให้้บรรลุต์ามู
แผนกลยุที่ธุ์ ภายใต้์งบปิระมูาณีซ่�งได้รับอ้นุมัูติ์จึาก 
คณีะกรรมูการบริษััที่

6. พัิจึารณีาถ่ืงปัิจึ จัึยเส่ี� ยงส่ำา คัญทีี่� อ้าจึเ กิดข้่� นและ
กำาห้นดแนว็ที่างการบริห้ารจัึดการคว็ามูเส่ี�ยงอ้ย่าง
ครอ้บคลุมูและครบถ้ืว็น และดูแลให้้ผู้บริห้ารมีูระบบ
และกระบว็นการทีี่�มีูปิระส่ิที่ธุิภาพัในการบริห้ารจัึดการ
คว็ามูเส่ี�ยง รว็มูถ่ืงปัิจึจัึยคว็ามูเส่ี�ยงทีี่�อ้าจึจึะเกิดข้่�น 
จึากการแส่ว็งห้าโอ้กาส่ที่างธุุรกิจึ

7. จัึดให้้มีูการคว็บคุมูภายในทีี่�เพีัยงพัอ้และมีูปิระสิ่ที่ธุิผล 
รว็มูทัี่�งจัึดให้้มีูกระบว็นการปิระเมิูนคว็ามูเห้มูาะส่มู
ข้อ้งระบบการคว็บคุมูภายในข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ 
บริษััที่ยอ่้ยอ้ยา่งส่มูำาเส่มูอ้

8. จัึดให้้มีูระบบห้รือ้กลไกการกำาห้นดค่าต์อ้บแที่นผู้บรหิ้าร
ระดับสู่งข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�เห้มูาะส่มู ส่อ้ดคล้อ้ง
กับผลการดำาเนินงานเพัื�อ้ก่อ้ให้้เกิดแรงจูึงใจึและคว็ามู
ผูกพัันต่์อ้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทัี่�งในระยะส่ั�นและระยะยาว็

9. พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์การใช้จ่ึายเงินเพัื� อ้การลงทุี่น การ
ดำาเนินงานต่์างๆ การกู้ยืมูห้รือ้การข้อ้สิ่นเชื�อ้ใด ๆ จึาก
ส่ถืาบันการเงิน การให้้กู้ยืมูเงิน ต์ลอ้ดจึนการเข้้าเป็ิน 
ผู้คำาปิระกัน เพัื� อ้การที่ำาธุุรกิจึต์ามูปิกติ์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ยโดยไมู่จึำากัดว็งเงิน ภายใต้์ 
ข้้อ้บังคับ และระเบียบข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูทัี่�ง 
กฎระเบียบ กฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ 
และส่ำานักงาน ก.ล.ต์.

10. ดำาเนินการให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ยนำาระบบ
บญัชี การรายงานที่างการเงิน การส่อ้บบญัชีทีี่�เห้มูาะส่มู
และมีูปิระส่ิที่ธุิภาพัมูาใช้ และการเก็บรักษัาบัญชีและ
เอ้กส่ารทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้ง รว็มูถ่ืงการเปิิดเผยข้้อ้มููลทีี่�เห้มูาะส่มู
ให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้น และส่าธุารณีชนทัี่�ว็ไปิ 

11. จัึดให้้มีูช่อ้งที่างในการส่ื� อ้ส่ารกับผู้ถืือ้หุ้้นแต่์ละกลุ่มู
อ้ยา่งเห้มูาะส่มู และกำากับดแูลการเปิิดเผยข้อ้้มููล เพัื�อ้ให้้ 
มัู�นใจึว่็ามีูคว็ามูถูืกต้์อ้ง ชัดเจึน โปิรง่ใส่ น่าเชื�อ้ถืือ้ และ 
มีูมูาต์รฐาน

12. ต์รว็จึต์ราและดำาเนินการให้้เป็ินทีี่�แน่ใจึได้ว่็า บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ยได้มีูการปิฏิบัติ์ต์ามูจึริยธุรรมู 
ทีี่�กำาห้นดโดยคณีะกรรมูการบริษััที่ รว็มูทัี่�งกำาห้นด
นโยบายข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ยด้าน 
การกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีและคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ังคมู

13. พัจิึารณีาอ้นมัุูติ์แต่์งตั์�งบุคคลเพืั�อ้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ 
ห้รือ้ผู้บริห้ารข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยต์ามูส่ัดส่่ว็นการถืือ้หุ้้น 
ในบริษััที่ยอ่้ย และกำาห้นดข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจึ และ 
คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งกรรมูการและผู้บริห้ารทีี่�ได้รับ
การแต่์งตั์�งอ้ย่างชัดเจึน ซ่�งรว็มูถ่ืงการกำาห้นดกรอ้บ
อ้ำานาจึในการใชด้ลุพันิิจึทีี่�ชดัเจึนให้้การอ้อ้กเส่ยีงในการ
ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ยอ่้ยในเรื�อ้งส่ำาคัญต้์อ้งได้รบั 
คว็ามูเห็้นจึากคณีะกรรมูการบริษััที่ก่อ้น มีูการคว็บคุมู
การบริห้ารให้้เป็ินไปิต์ามูนโยบายข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และการที่ำารายการต่์าง ๆ ให้้ถืูกต้์อ้งต์ามูกฎห้มูาย  
ซ่�งรว็มูถ่ืงการเปิิดเผยข้้อ้มููลฐานะที่างการเงิน ผลการ
ดำาเนินงาน การที่ำารายการระห้ว่็างกัน และการได้มูา 
ห้รือ้จึำาห้น่ายไปิซ่�งที่รัพัย์ส่ินทีี่�มีูนัยส่ำาคัญให้้ครบถ้ืว็น
ถืูกต้์อ้ง

14. แต่์งตั์�งคณีะกรรมูการชุดยอ่้ย ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร 
และเลข้านุการบริษััที่ 

15. พัจิึารณีาอ้นุมัูติ์การดำาเนินการข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ และ
บริษััที่ย่อ้ย ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับข้้อ้บังคับข้อ้งแต่์ละบริษััที่ 
โดยครอ้บคลุมูถ่ืงเรื�อ้งดังต่์อ้ไปินี� 

15.1 วิ็ส่ัยทัี่ศน์ พัันธุกิจึ นโยบาย และแผนกลยุที่ธุ ์
ซ่�งจึะต้์อ้งมีูการที่บที่ว็นเป็ินรายปีิ

15.2 แผนธุุรกิจึปิระจึำาปีิ

15.3 งบปิระมูาณีปิระจึำาปีิ

15.4 งบการเงินส่ำาห้รับงว็ดไต์รมูาส่ และงบการเงิน
ปิระจึำาปีิ

15.5 การจ่ึายเงินปัินผลระห้ว่็างกาล

15.6 การเปิลี�ยนแปิลงโครงส่ร้างอ้งค์กรในระดับกลุ่มู 
และการเปิลี�ยนแปิลงอื้�น ๆ ทีี่�ส่ำาคัญในอ้งค์กร
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15.7 การได้มูา การก่อ้ตั์�ง การจึำาห้นา่ยจ่ึายโอ้น ห้รอื้การ
ระงับซ่�งที่รัพัย์ส่นิทีี่�ส่ำาคัญห้รือ้ธุุรกิจึใดข้อ้ง บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์

15.8 การเปิลี�ยนแปิลงเกี�ยว็กับอ้ำานาจึทีี่�คณีะกรรมูการ
บริษััที่ได้มูอ้บห้มูายให้้บุคคลใดดำาเนินการ

16. พัิจึารณีามูอ้บอ้ำานาจึบางปิระการเปิ็นการครั�งคราว็แก่
คณีะกรรมูการชุดยอ่้ย ทัี่�งนี� การมูอ้บห้มูายอ้ำานาจึห้น้าทีี่� 
และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่นั�น  
จึะไมู่มีูลักษัณีะเปิ็นการมูอ้บอ้ำานาจึ ห้รือ้มูอ้บอ้ำานาจึ 
ช่ว็งทีี่�ที่ำาให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ ห้รือ้ผู้รับมูอ้บอ้ำานาจึ
จึากคณีะกรรมูการบริษััที่ ส่ามูารถือ้นุมูัติ์รายการ 
ทีี่�ต์นห้รือ้บุคคลทีี่�อ้าจึมีูคว็ามูขั้ดแย้ง (ต์ามูทีี่�นิยามูไว้็ 
ในปิระกาศคณีะกรรมูการกำา กับห้ลักที่รัพัย์และ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ ห้รือ้ปิระกาศคณีะกรรมูการกำากับ 
ต์ลาดทีุ่น) อ้าจึมูีส่ว่็นได้เส่ีย ห้รือ้อ้าจึได้รับปิระโยชน์ใน
ลักษัณีะใด ๆ ห้รือ้อ้าจึมีูคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลปิระโยชน์
อื้�นใดกับ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้บรษัิัที่ยอ่้ย ยกเว้็นเป็ินการ
อ้นุมัูติ์รายการทีี่�เป็ินไปิต์ามูนโยบายและห้ลักเกณีฑ์์ทีี่�
ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นห้รือ้คณีะกรรมูการบริษััที่พัิจึารณีา
อ้นุมัูติ์ไว้็

17. จัึดให้้มีูระบบการกำากับดูแลการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชัน
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ในภาพัรว็มู ต์ลอ้ดจึนกำาห้นด
นโยบายระเบียบปิฏิบติั์ต่์าง ๆ  ทีี่�เกี�ยว็กับการต่์อ้ต้์านการ
คอ้ร์รัปิชันทีี่�มีูปิระส่ิที่ธุิภาพั รว็มูถ่ืงการเปิิดเผยข้้อ้มููล
แก่ผู้ส่อ้บบัญชีให้้ที่ราบถ่ืงบที่บาที่ข้อ้งคณีะกรรมูการ
บริษััที่ทีี่�มีูต่์อ้การบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงด้านคอ้ร์รัปิชัน ทัี่�งนี� 
คณีะกรรมูการบริษััที่มีูบที่บาที่ส่ำาคัญในการเป็ินผู้นำา
ทีี่�แส่ดงถ่ืงคว็ามูมุู่งมัู�นทีี่�จึะต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชันเพัื�อ้
แส่ดงจุึดยืนให้้ปิรากฏต่์อ้บุคลากรข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
พัันธุมิูต์รที่างธุุรกิจึ และส่าธุารณีชน 

18. จัึดให้้มีูระบบบริห้ารจัึดการเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ 
ทีี่�ส่อ้ดคล้อ้งกับคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งกิจึการ เพัิ�มูโอ้กาส่ 
ที่างธุุรกิจึ และพััฒนาการดำาเนินงาน บริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง 
เพัื�อ้ให้้ส่ามูารถืบรรลุวั็ต์ถืุปิระส่งค์และเป้ิาห้มูายห้ลัก 
รว็มูทัี่�งส่่งเส่ริมูการส่ร้างและพััฒนานวั็ต์กรรมูให้มู่ทีี่� 
ก่อ้ให้้เกิดมููลค่าแก่ธุุรกิจึและเป็ินปิระโยชน์ต่์อ้ผู้เกี�ยว็ข้้อ้ง

19. แจ้ึงให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ที่ราบโดยไมู่ชักช้า ห้ากมูีส่่ว็น
ได้เส่ียในเรื�อ้งใด ๆ กับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้บริษััที่ยอ่้ย 
(แล้ว็แต่์กรณีี) ไมู่ว่็าโดยที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้้อ้มู ห้รือ้ 
ถืือ้ครอ้งหุ้้น เพัิ�มูข้่�นห้รือ้ลดลงใน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้
บริษััที่ยอ่้ย (แล้ว็แต่์กรณีี)

20. ตี์คว็ามูและวิ็นิจึฉัยปิัญห้าทีี่�เกิดข้่�นเนื� อ้งจึากการใช้
กฎบัต์รทัี่�งห้ลายข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูทัี่�งกำาห้นด 
แนว็ปิฏิบัติ์ในกรณีีทีี่�เป็ินปัิญห้า

21. ปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�อื้�นทีี่�เป็ินปิระโยชน์ต่์อ้ธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ผู้ถืือ้หุ้้น และส่ังคมู ทัี่�งนี� ต์ามูทีี่�ไมู่ข้ัดต่์อ้
กฎห้มูาย ปิระกาศ และระเบียบทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง

รายละเอี้ยดอ้งค์ปิระกอ้บ คณุีส่มูบัติ์ ว็าระการดำารงต์ำาแห้นง่ 
ข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจึ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะ
กรรมูการบริษััที่ปิรากฏต์ามูกฎบัต์รคณีะกรรมูการบริษััที่  
โดยในปิี 2564 คณีะกรรมูการบริษััที่ได้พัิจึารณีาที่บที่ว็น
กฎบัต์รคณีะกรรมูการบริษััที่แล้ว็ ทัี่�งนี� กฎบัต์รคณีะกรรมูการ
บริษััที่ปิรากฏต์ามูเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และ
เว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report 
ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.bgrimmpower.com/th/
investor-relations/downloads/one-reports 

อ้ย่างไรก็ดี แมู้ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะมีูปิระธุาน
กรรมูการ และปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารเป็ินบุคคล
เดียว็กัน แต่์มีูการกำาห้นดมูาต์รการถ่ืว็งดุลอ้ำานาจึระห้ว่็าง 
คณีะกรรมูการบริษััที่และฝ้่ายจัึดการทีี่� เห้มูาะส่มูและ
เพัียงพัอ้ กล่าว็คือ้ มีูจึำานว็นกรรมูการอิ้ส่ระเกินกว่็า 
ก่�งห้น่�งข้อ้งจึำานว็นกรรมูการทัี่�งห้มูด และมูีการแต่์งตั์�ง
กรรมูการอิ้ส่ระคนห้น่�งข่้�นเป็ินปิระธุานกรรมูการอิ้ส่ระ 
(Lead Independent Director) เพัื�อ้ร่ว็มูพัิจึารณีากำาห้นด
ว็าระการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึได้ว่็า
กิจึการทีี่�ส่ำาคัญจึะถูืกบรรจุึในว็าระการปิระชุมูอ้ยา่งครบถ้ืว็น 
และมีูการกำาห้นดบที่บาที่ห้น้าทีี่� ปิระธุานกรรมูการ
และปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารแบ่งแยกอ้อ้กจึากกัน 
อ้ยา่งชัดเจึน  ดังนี�

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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บทบาทหนิา้ทีข่ัองประธุานิกรรมการ ประธุานิกรรมการอสิระ 

และประธุานิเจ้าหนิ้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที�หลักของประธิานกรรมการ 

1. เป็ินผู้นำาข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ กำากับ ติ์ดต์ามู และ
ดูแลให้้มัู�นใจึได้ว่็า การปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการ
บริษััที่มีูปิระส่ิที่ธุิภาพัและบรรลุต์ามูวั็ต์ถืุปิระส่งค์และ
เป้ิาห้มูายห้ลักข้อ้งอ้งค์กร

2. ส่นับส่นุนให้้กรรมูการทีุ่กท่ี่านมีูส่่ว็นร่ว็มูในการส่่งเส่ริมู
ให้้เกิดวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรทีี่�มีูจึริยธุรรมู และก่อ้ให้้เกิด 
การกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี

3. กำาห้นดว็าระการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ โดยห้ารือ้
รว่็มูกับปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้าร และมีูมูาต์รการดูแลให้้
เรื�อ้งส่ำาคัญได้ถืูกบรรจุึเป็ินว็าระการปิระชุมู

4. จัึดส่รรเว็ลาไว้็อ้ย่างเพีัยงพัอ้ทีี่�ฝ่้ายจัึดการจึะเส่นอ้เรื�อ้ง
และมูากพัอ้ทีี่�กรรมูการจึะอ้ภิปิรายปิระเด็นส่ำาคัญกัน
อ้ย่างรอ้บคอ้บโดยทัี่�ว็กัน ส่่งเส่ริมูให้้กรรมูการมีูการใช้
ดุลยพัินิจึทีี่�รอ้บคอ้บ ให้้คว็ามูเห็้นได้อ้ยา่งอิ้ส่ระ

5. เส่ริมูส่ร้างคว็ามูส่ัมูพัันธุ์อั้นดีระห้ว่็างกรรมูการทีี่�เป็ิน 
ผู้บริห้ารและกรรมูการทีี่�ไมู่เปิ็นผู้บริห้าร และระห้ว่็าง
คณีะกรรมูการบริษััที่ และฝ่้ายจัึดการ

บทบาทหน้าที�หลักของประธิานกรรมการอิสิระ

1. พัิจึารณีากำาห้นดว็าระการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่
รว่็มูกับปิระธุานกรรมูการ

2. ปิฏิบั ติ์การอื้� นใดต์ามูทีี่� ไ ด้รับมูอ้บห้มูายจึากคณีะ
กรรมูการบริษััที่

บทบาทหน้าที�ของประธิานเจ้าหน้าที�บรหิาร 

ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารมีูอ้ำานาจึและห้น้าทีี่�เกี�ยว็กับการ
บริห้ารจัึดการกิจึการงานต่์าง ๆ ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ามูทีี่� 
คณีะกรรมูการบริษััที่มูอ้บห้มูาย โดยคณีะกรรมูการบริษััที่
เป็ินผู้กำาห้นดและอ้นุมัูติ์ค่าต์อ้บแที่นให้้กับปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�
บริห้าร ทัี่�งนี� ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารต้์อ้งบริห้าร บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ต์ามูแผนงานห้รือ้งบปิระมูาณีทีี่�ได้รับอ้นุมัูติ์จึาก

คณีะกรรมูการบริษััที่อ้ย่างเคร่งครัด ซื�อ้สั่ต์ย์ สุ่จึริต์ และ
ระมูัดระวั็ง รว็มูทัี่�งรักษัาผลปิระโยชน์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และผู้ถืือ้หุ้้นอ้ย่างดีทีี่�สุ่ด โดยบที่บาที่ห้น้าทีี่�ห้ลักข้อ้ง 
ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารมีูดังนี�

1. เป็ินผู้นำาข้อ้งฝ่้ายจัึดการ 

2. พัิจึารณีาและจัึดที่ำานโยบาย กลยุที่ธุ ์ ภารกิจึ เป้ิาห้มูาย
ที่างการเงิน แผนงานที่างธุุรกิจึ และงบปิระมูาณีปิระจึำาปีิ 
เพัื�อ้นำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบรษัิัที่เพัื�อ้พิัจึารณีาอ้นุมัูติ์

3. บริห้ารจัึดการ กำากับดูแล และปิฏิบัติ์งานปิระจึำาต์ามู
ปิกติ์ธุุรกิจึ และ/ห้รือ้ บรหิ้ารงานปิระจึำาวั็นเพัื�อ้ปิระโยชน์ 
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และให้้เป็ินไปิต์ามูวั็ต์ถืุปิระส่งค์ 
และเป้ิาห้มูายห้ลัก วิ็ส่ยัทัี่ศน์ พันัธุกิจึ กลยุที่ธุ ์แผนธุุรกิจึ 
และงบปิระมูาณีต์ามูทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูาย และ/ห้รือ้  
อ้นุมัูติ์จึากคณีะกรรมูการบริษััที่ และ/ห้รือ้ ทีี่�ปิระชุมู 
ผู้ถืือ้หุ้้น

4. ติ์ดต์ามู ต์รว็จึส่อ้บ คว็บคุมู และพััฒนาการดำาเนินงาน
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ บริษััที่ยอ่้ย และ/ห้รือ้ บริษััที่รว่็มู
เพัื�อ้ให้้มีูผลปิระกอ้บการทีี่�ดีต์ามูเป้ิาห้มูาย เพัื�อ้ปิรับปิรุง
และพััฒนาให้้มีูผลปิระกอ้บการทีี่�ดีข้่�น

5. อ้อ้กห้ลักเกณีฑ์์ ปิระกาศ และคำาส่ั�งทีี่�เกี�ยว็กับการดำาเนิน
กิจึการ เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับนโยบายข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และเพัื�อ้ปิระโยชน์ในการบริห้ารงานข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
อ้ยา่งมีูปิระส่ิที่ธุภิาพั 

6. อ้อ้กระเบียบ ข้ั�นต์อ้น และวิ็ธุีปิฏิบัติ์งานต์ามูคว็ามู 
เห้มูาะส่มู และดูแลให้้บุคลากรในฝ่้ายต่์าง ๆ ดำาเนินงาน
ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับแผนกลยุที่ธุแ์ละเป้ิาห้มูายข้อ้งแต่์ละฝ่้าย
ได้อ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพัและปิระส่ิที่ธุิผล รว็มูถ่ืงพััฒนา
บุคลากรอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง

7. พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์การดำาเนินงานทีี่�เป็ินธุุรกรรมูปิกติ์ธุุรกิจึ 
ต์ลอ้ดจึนการดำาเนินงานทีี่�เป็ินรายการส่นับส่นุนธุุรกิจึ
ปิกติ์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งมีูเงื�อ้นไข้ที่างการค้าทัี่�ว็ไปิ 
ทัี่�งนี� ภายใต้์บังคับข้อ้งห้ลักเกณีฑ์์ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. 
รว็มูถ่ืงต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ เกี�ยว็กับการที่ำารายการทีี่� 
เกี�ยว็โยงกันและรายการได้มูาจึำาห้น่ายไปิซ่�งส่ินที่รัพัย์ 
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8. มูอ้บอ้ำานาจึช่ว็ง และ/ห้รือ้ มูอ้บห้มูายให้้บุคคลห้รือ้ 
กลุมู่บุคคลอื้�นใดปิฏิบติั์งานทีี่�กำาห้นดในนามูข้อ้งปิระธุาน
เจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร ทัี่�งนี� การมูอ้บอ้ำานาจึช่ว็ง และ/ห้รือ้
การมูอ้บห้มูายดังกล่าว็จึะต้์อ้งอ้ยูภ่ายใต้์ข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึ 
ทีี่�ระบุไว้็ในห้นังสื่อ้มูอ้บอ้ำานาจึ ระเบียบ กฎเกณีฑ์์ ห้รือ้
มูติ์ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ อ้ย่างไรก็ต์ามู การ
มูอ้บห้มูายข้้างต้์นจึะต้์อ้งไมู่เป็ินการมูอ้บอ้ำานาจึช่ว็ง
ห้รือ้มูอ้บห้มูายทีี่�ที่ำาให้้ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารห้รือ้ 
ผู้ได้รบัมูอ้บอ้ำานาจึใด ๆ  ทีี่�มีูคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลปิระโยชน์ 
ห้รือ้คว็ามูขั้ดแย้งกับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถือ้นุมัูติ์
ธุุรกรรมูดังกล่าว็ได้ ในกรณีีนี�ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร
ไมู่มีูอ้ำานาจึในการอ้นุมัูติ์ธุุรกรรมูดังกล่าว็ โดยต้์อ้งเส่นอ้
ธุุรกรรมูดังกล่าว็ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ และ/ห้รือ้  
ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น (แล้ว็แต่์กรณีี) พัิจึารณีาและให้้ 
คว็ามูเห็้นชอ้บ เว้็นแต่์ธุุรกรรมูดังกล่าว็เป็ินธุุรกรรมู
ปิกติ์และมีูห้ลักเกณีฑ์์เดียว็กับการที่ำารายการกับบุคคล
ภายนอ้ก (Arm’s Length) ซ่�งเป็ินไปิต์ามูห้ลักการทีี่� 
คณีะกรรมูการบริษััที่ได้อ้นุมัูติ์ไว้็แล้ว็

9. ปิฏิบัติ์การอื้�นใดต์ามูทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูายและได้รับมูอ้บ
อ้ำานาจึจึากคณีะกรรมูการบริษััที่

โดยอ้ำานาจึห้น้าทีี่�ข้อ้งปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้ารให้้รว็มูถ่ืงเรื�อ้ง
ห้รือ้กิจึการต่์าง ๆ  ดังต่์อ้ไปินี�ด้ว็ย

1. จัึดที่ำารายงาน แผนงาน และงบการเงินข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ เส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ทีุ่กไต์รมูาส่

2. จัึดที่ำานโยบายการค้าข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และเข้้าที่ำา
ห้รือ้ยกเลิกส่ัญญาห้รือ้ข้้อ้ผูกพัันใด ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับ 
การซื�อ้ข้ายวั็ต์ถืดิุบและผลิต์ภัณีฑ์์ในนามู บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
ทัี่�งในปิัจึจุึบันและอ้นาคต์ภายใต้์ข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึการ
อ้นุมัูติ์ทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่พัิจึารณีากำาห้นดไว้็

3. เข้้าที่ำาห้รือ้ยกเลิกส่ัญญาห้รือ้ข้้อ้ผูกพัันใด ๆ นอ้กเห้นือ้ 
ไปิจึากต์ามูทีี่�ระบุไว้็ในข้้อ้ 2. ข้้างต้์นภายใต้์ข้อ้บเข้ต์
อ้ำานาจึการอ้นุมัูติ์ทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่พัิจึารณีา
กำาห้นดไว้็

4. ว่็าจ้ึาง แต่์งตั์�ง ถือ้ดถือ้น โยกย้าย เลื�อ้น ลด ตั์ดเงินเดือ้น 
ห้รอื้ค่าจ้ึาง ลงโที่ษัที่างวิ็นัย ห้รือ้ เลิกจ้ึางพันักงานในนามู
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูถ่ืงที่ำาการแต่์งตั์�งและกำาห้นด 
ค่าต์อ้บแที่นแก่พันักงานเจ้ึาห้น้าทีี่�อื้�นใด และผู้อ้ยูภ่ายใต้์ 

บงัคับบัญชาทัี่�งห้มูดทีี่�มีูต์ำาแห้นง่ต์ำากว่็าปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�
บริห้ารลงมูา ต์ลอ้ดจึนมูอ้บอ้ำานาจึและห้น้าทีี่�ทีี่�ต์น 
ได้รับมูอ้บห้มูายให้้แก่เจ้ึาห้น้าทีี่�ดังกล่าว็ต์ามูทีี่�ต์นอ้าจึ
พัิจึารณีาเห็้นส่มูคว็ร

5. อ้นุมัูติ์ธุุรกรรมูต่์าง ๆ ภายใต้์ข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึการอ้นุมัูติ์
ต์ามูทีี่�ระบุในคู่มืูอ้อ้ำานาจึดำาเนินการ (Line of Authority) 
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งรว็มูถ่ืงการอ้นุมัูติ์การจัึดซื�อ้ 
ทีี่�ไมู่อ้ยู่ในงบปิระมูาณีจึำานว็นไมู่เกิน 10 ล้านบาที่ และ
การจัึดห้าเงินทีุ่นจึำานว็นไมู่เกิน 300 ล้านบาที่

6. ปิฏิบติั์ต์ามูนโยบายต่์อ้ต้์านการคอ้รรั์ปิชันข้อ้ง บ.ีกริมู  เพัาเว็อ้ร์ 
โดยส่ง่เส่ริมู และส่นับส่นุนนโยบายต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รปัิชัน
เพัื�อ้ส่ื�อ้ส่ารไปิยังพันักงานและผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งทีุ่กฝ่้าย 

นอ้กจึากนี� คณีะกรรมูการบรษัิัที่ได้มูอ้บอ้ำานาจึในการบรหิ้าร
จัึดการบรษัิัที่ให้้ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้าร โดยมูหี้ลักการและ
ข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึ ดังต่์อ้ไปินี�

1. เป็ินผู้มีูอ้ำานาจึในการบรหิ้ารกิจึการข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
ต์ามูวั็ต์ถืปุิระส่งค์ ข้้อ้บังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้้อ้กำาห้นด 
คำาส่ั�งและมูติ์ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการ และ/ห้รือ้ มูติ์ 
ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ทีุ่กปิระการ

2. เป็ินผู้มีูอ้ำานาจึในการบังคับบัญชา ติ์ดต่์อ้ สั่�งการ และ
ดำาเนินการ ต์ลอ้ดจึนเข้้าลงนามูในนิติ์กรรมู ส่ัญญา 
เอ้กส่ารคำาสั่�ง ห้นังสื่อ้แจ้ึงห้รือ้ห้นังสื่อ้ใด ๆ  ทีี่�ใชติ้์ดต่์อ้กับ
ห้น่ว็ยงานราชการ รัฐวิ็ส่าห้กิจึและบุคคลอื้�น ต์ลอ้ดจึน 
ให้้มีูอ้ำานาจึกระที่ำาการใด ๆ ทีี่�จึำาเป็ินและต์ามูส่มูคว็ร  
เพัื�อ้ให้้การดำาเนินการข้้างต้์นส่ำาเร็จึลุล่ว็ง

อ้น่�ง การใช้อ้ำานาจึข้อ้งปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารดังกล่าว็
ข้้างต้์นไมู่ส่ามูารถืกระที่ำาได้ ห้ากปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร
มีูส่่ว็นได้ส่่ว็นเส่ียห้รือ้อ้าจึมีูคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลปิระโยชน์ 
ในลักษัณีะใด ๆ กับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์

ทัี่�งนี� ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 
24 กมุูภาพันัธุ ์2565 ได้มีูมูติ์แต่์งตั์�งนายปิกรณี ์ที่วี็ส่นิ ให้้ดำารง 
ต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการแที่นนายฮาราลด์ ลิงค์ ทีี่�ลาอ้อ้ก
จึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์ วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 
และนายฮาราลด์ ลิงค์ จึะยังคงดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการและ
ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร ส่่งผลให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ สิ่�นสุ่ด 
การมีูปิระธุานกรรมูการและปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร 
เป็ินบุคคลเดียว็กันตั์�งแต่์วั็นดังกล่าว็เป็ินต้์นไปิ
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การประชุุมคณะกรรมการบริษััท

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นดต์ารางการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ไว้็ล่ว็งห้น้าต์ลอ้ดทัี่�งปีิ โดยในปีิ 2564 ได้จัึดปิระชุมู 
คณีะกรรมูการบริษััที่ รว็มูทัี่�งส่ิ�น 13 ครั�ง และจัึดปิระชุมูกรรมูการทีี่�ไมู่มีูกรรมูการจัึดการ / ผู้บริห้าร จึำานว็น 1 ครั�ง เมืู�อ้วั็นทีี่� 
11 พัฤศจิึกายน 2564 ด้ว็ย

ทัี่�งนี� ในการปิระชุมูแต่์ละครั�ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้จัึดส่ง่เอ้กส่ารปิระกอ้บการปิระชุมูในแต่์ละว็าระให้้กับกรรมูการล่ว็งห้นา้ก่อ้น
การปิระชุมู 7 วั็น เพัื�อ้ให้้กรรมูการมีูเว็ลาศ่กษัาข้้อ้มููลในเรื�อ้งต่์าง ๆ อ้ยา่งเพัียงพัอ้ก่อ้นการปิระชุมู

รายละเอี้ยดการเข้้าปิระชุมูข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ ในปีิ 2564 เป็ินดังนี�

ริายชี่�อ จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัมปีริะชีุม
คัณะกริริมการิบีริิษััที่ /

การิปีริะชีุมที่ั�งหมด้

จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัมปีริะชีุม
กริริมการิที่ี�ไม่มีกริริมการิจัด้การิ /

ผูู้้บีริิหาริ / การิปีริะชีุมที่ั�งหมด้

1. นายปีกริณ์ ที่วัีสิน1 9/10 1/1

2. นายฮาริาลด้์ ลิงคั2์ 13/13 -

3. นางปีริียนาถื สุนที่ริวัาที่ะ3 3/3 -

4. นางสาวัคัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์ 13/13 1/1

5. นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย 13/13 1/1

6. นางเกตุวัลี นภาศัพัที่์ 12/13 1/1

7. นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ 13/13 1/1

8. นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล 13/13 1/1

9. นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้ 13/13 1/1

10. คัุณหญิงสุชีาด้า กีริะนันที่น์ 13/13 1/1

11. นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั4์ 10/10 1/1

ห้มูายเห้ต์ุ 
1  นายปิกรณ์ี ที่วี็ส่ิน ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22  
 เมูษัายน 2564 และได้รับแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการแที่น 
 นายฮาราลด์ ลิงค์ ทีี่�ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565 
2 นายฮาราลด์ ลิงค์ ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
3 นางปิรียนาถื สุ่นที่รว็าที่ะ พั้นจึากต์ำาแห้น่งกรรมูการต์ามูว็าระ ในการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564
4  นายเฟ์ลิกซ ์ดนัย ลิงค์ ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ แที่นนางปิรยีนาถื ส่นุที่รว็าที่ะ  
 กรรมูการทีี่�พั้นจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 
5 การเข้้ารว่็มูปิระชุมูห้มูายคว็ามูรว็มูถ่ืงการเข้้ารว่็มูปิระชุมูผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ด้ว็ย
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ขั้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุุดำย�อย

ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยในระดับคณีะกรรมูการจึำานว็น 3 คณีะ ปิระกอ้บด้ว็ย  
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน1 และคณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีา 
ค่าต์อ้บแที่น โดยมีูรายละเอี้ยดดังนี�

คณะกรรมการติรวจสอบ

ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ ปิระกอ้บด้ว็ยกรรมูการต์รว็จึส่อ้บซ่�งเป็ินกรรมูการอิ้ส่ระจึำานว็น 3 ท่ี่าน  
ดังนี�

ห้มูายเห้ต์ุ 
1  ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 13/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 14 ธุนัว็าคมู 2564 ได้มีูมูติ์อ้นุมัูติ์การเปิลี�ยนแปิลงชื�อ้ คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ เป็ิน “คณีะกรรมูการ 
 กำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน” โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 ธุนัว็าคมู 2564
2 ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ได้มีูมูติ์ยกเลิกการจัึดตั์�งคณีะกรรมูการบริห้าร (Executive Committee) โดยมูีผลตั์�งแต่์ 
 วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 

ริายชี่�อ ตำาแหน่ง

1. นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ ปีริะธานคัณะกริริมการิตริวัจสอบี

2. นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล กริริมการิตริวัจสอบี

3. นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้ กริริมการิตริวัจสอบี

ริายชี่�อกริริมการิตริวัจสอบี จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัม / 
จำานวันคัริั�งที่ี�ปีริะชีุมที่ั�งหมด้

1. นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ 12/12

2. นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล 12/12

3. นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้ 12/12

ทัี่�งนี� นางสุ่นีย์ ศรไชยธุนะสุ่ข้ เปิ็นกรรมูการต์รว็จึส่อ้บทีี่�มีูคว็ามูรู้และปิระส่บการณี์เพัียงพัอ้ทีี่�จึะส่ามูารถืที่ำาห้น้าทีี่�ในการ 
ส่อ้บที่านคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ข้อ้งงบการเงินข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาห้นดให้้มีูการปิระชุมูคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ ไมู่น้อ้ยกว่็าปีิละ 6 ครั�ง เพัื�อ้ปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่� 
ต์ามูข้อ้บเข้ต์คว็ามูรับผิดชอ้บทีี่�ระบุไว้็ในกฎบัต์รคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และมูีการรายงานผลการปิระชุมูคณีะกรรมูการ 
ต์รว็จึส่อ้บให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ที่ราบทีุ่กครั�ง

ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บได้จัึดปิระชุมูทัี่�งส่ิ�น 12 ครั�ง โดยมูีการปิระชุมูร่ว็มูกับผู้ส่อ้บบัญชีและห้น่ว็ยงาน 
ต์รว็จึส่อ้บภายใน รว็มูถ่ืงเป็ินการปิระชุมูโดยไมู่มีูผู้บริห้ารเข้้าร่ว็มูปิระชุมู (Private Session) 1 ครั�ง โดยมีูรายละเอี้ยด 
จึำานว็นครั�งทีี่�ปิระชุมู ดังนี�

ทัี่�งนี� การเข้้ารว่็มูปิระชุมูห้มูายคว็ามูรว็มูถ่ืงการเข้้ารว่็มูปิระชุมูผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ด้ว็ย
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ขัอบเขัติ หนิา้ที ่อำานิาจ และความรบัผดิำชุอบขัองคณะกรรมการ 

ติรวจสอบ ติามกฎบัติรคณะกรรมการติรวจสอบ 

1. พัิจึารณีาคัดเลือ้ก เส่นอ้ชื�อ้ผู้ส่อ้บบัญชีและค่าต์อ้บแที่น 
ผู้ส่อ้บบัญชี แก่คณีะกรรมูการบริษััที่ เพัื�อ้ข้อ้รับการ 
แต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูให้ญ่ผู้ถืือ้หุ้้น รว็มูทัี่�งปิระเมิูนผล 
การปิฏิบัติ์งานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี 

2. ให้้คว็ามูเห็้นชอ้บในการแต่์งตั์�ง โยกย้าย เลิกจ้ึาง และ
ปิระเมิูนผลการปิฏิบัติ์งาน ผู้อ้ำานว็ยการฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บ
ภายใน

3. มีูอ้ำานาจึเข้้าถ่ืงข้้อ้มููลได้ทีุ่กระดับข้อ้งบริษััที่ รว็มูถ่ืง 
การเชิญผู้บริห้าร พันักงาน ห้รือ้ผู้เกี�ยว็ข้้อ้งเข้้าร่ว็มู
ปิระชุมู และให้้ข้้อ้มููลในส่่ว็นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ภายใต้์การ 
ปิฏิบัติ์งานต์ามูข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึห้น้าทีี่�ทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูาย
จึากคณีะกรรมูการบริษััที่

4. ส่ามูารถืแส่ว็งห้าคว็ามูเห็้นอิ้ส่ระจึากผู้ส่อ้บบัญชีห้รือ้ 
ทีี่�ปิร่กษัาวิ็ชาชีพัเฉพัาะ เพัื�อ้ข้อ้คำาแนะนำาปิร่กษัาห้รือ้ 
ข้อ้คว็ามูเห็้นได้ต์ามูทีี่�คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บพิัจึารณีา
ว่็าเห้มูาะส่มู ด้ว็ยค่าใช้จ่ึายข้อ้งบริษััที่ โดยกำาห้นดให้้มีู
การปิระชุมูรว่็มูกับผู้ส่อ้บบัญชี ปีิละ ห้น่�ง (1) ครั�ง

5. ดำาเนินการส่อ้บที่านให้้บริษััที่ปิฏิบติั์ต์ามูนโยบาย ระเบียบ
ต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชันรว็มูถ่ืง
การบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงด้านคอ้ร์รัปิชันทีี่�ครอ้บคลุมูถ่ืง 
มูาต์รการปิ้อ้งกันการคอ้ร์รัปิชัน การต์รว็จึห้าการ
คอ้ร์รัปิชันและการต์อ้บส่นอ้งเมืู�อ้พับการคอ้ร์รัปิชัน 
ต์ลอ้ดจึนการส่อ้บที่านและที่บที่ว็นนโยบาย ระเบียบปิฏิบติั์ 
ห้ลักจึริยธุรรมูและจึรรยาบรรณีข้อ้งบริษััที่เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึ
ว่็านโยบาย ระเบียบปิฏิบัติ์ดังกล่าว็ได้ถืูกนำาไปิปิฏิบัติ์
อ้ยา่งครบถ้ืว็นและเห้มูาะส่มูทัี่�ว็ทัี่�งอ้งค์กร 

นอ้กจึากนี� คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บยังมีูห้น้าทีี่�และคว็ามู 
รับผิดชอ้บเพัิ�มูเติ์มู มีูส่าระส่ำาคัญโดยส่รุปิ ดังนี�

1. ด้านการคว็บคุมูภายใน และการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง

1.1 ส่อ้บที่านให้้บริษััที่มีูระบบการคว็บคุมูภายในและ
การต์รว็จึส่อ้บภายในทีี่�เห้มูาะส่มูและมูปีิระส่ทิี่ธุผิล

1.2 พัิจึารณีารายงานข้อ้งคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามู
เส่ี�ยงและห้ารือ้กับฝ่้ายบริห้ารเกี�ยว็กับนโยบายการ
ปิระเมิูนและการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง

1.3 ให้้คว็ามูเห็้นถ่ืงคว็ามูเพีัยงพัอ้ข้อ้งระบบการบริห้าร
คว็ามูเสี่�ยงและการคว็บคุมูภายในและเปิิดเผย 
ไว้็ในรายงานปิระจึำาปีิ  

2. ด้านการปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูาย และข้้อ้กำาห้นด

2.1 ส่อ้บที่านการปิฏิบัติ์งานข้อ้งบริษััที่ให้้เป็ินไปิต์ามู
กฎห้มูายว่็าด้ว็ยห้ลักที่รัพัย์และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ 
ข้้อ้กำาห้นดข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ และกฎห้มูาย
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับธุุรกิจึข้อ้งบริษััที่ รว็มูทัี่�งส่อ้บที่าน
ให้้บริษััที่ย่อ้ยข้อ้งบริษััที่ปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ทีี่�
กำาห้นดในนโยบายการคว็บคมุู และกลไกการกำากับ
ดูแลกิจึการทีี่�บริษััที่เข้้าไปิลงทีุ่น

2.2 ส่อ้บที่านการที่ำารายการทีี่�เกี�ยว็โยง การที่ำารายการ
ระห้ว่็างกัน การได้มูาจึำาห้น่ายไปิซ่�งส่ินที่รัพัย์ 
ให้้เป็ินไปิต์ามูกฎห้มูาย และกฎระเบยีบทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็ารายการดังกล่าว็ส่มูเห้ตุ์ส่มูผล และ
เป็ินปิระโยชน์สู่งสุ่ดต่์อ้บริษััที่

3. ด้านการรายงานข้้อ้มููลที่างการเงิน

3.1 ส่อ้บที่านให้้บริษััที่มีูรายงานที่างการเงินทีี่�ถืูกต้์อ้ง
และเปิิดเผยอ้ย่างเพัียงพัอ้ต์ามูมูาต์รฐานการ
รายงานที่างการเงิน

3.2 ปิระเมูินคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งห้ลักการบัญชีทีี่�ใช้ใน
รายงานที่างการเงิน

3.3   คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บคว็รข้อ้คำาอ้ธุิบายจึาก 
ฝ่้ายจัึดการเกี�ยว็กับผลแต์กต่์างทีี่�ส่ำาคัญ ๆ ในงบ
การเงินระห้ว่็างปีิปัิจึจุึบนักับปีิก่อ้น ๆ  และพัจิึารณีา
รว่็มูกับฝ่้ายจัึดการถ่ืงบที่รายงานและการวิ็เคราะห์้
ข้อ้งฝ่้ายบริห้าร (Management’s Discussion  
and Analysis: MD&A)

3.4 คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บคว็รส่อ้บถืามูผู้ส่อ้บ
บัญชีถ่ืงข้อ้บเข้ต์ทีี่�ผู้ส่อ้บบัญชีได้พัิจึารณีาที่บที่ว็น
รายงานและการวิ็เคราะห์้ข้อ้งฝ่้ายบริห้าร และ
พัิจึารณีาว่็าข้้อ้มููลทีี่�ปิรากฏในบที่รายงานและ 
การวิ็เคราะห์้ข้อ้งฝ่้ายบริห้ารและส่ารส่นเที่ศอื้�นใด
ทีี่�ปิรากฏในรายงานปิระจึำาปีิมีูคว็ามูส่อ้ดคล้อ้งกับ
ส่ารส่นเที่ศในงบการเงินห้รือ้ไมู่ อ้ยา่งไร
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4. ด้านการกำากับดูแลการปิฏิบัติ์งานข้อ้งผู้ต์รว็จึส่อ้บบัญชี
และผู้ต์รว็จึส่อ้บภายใน

4.1 ผู้ต์รว็จึส่อ้บบัญชี

4.1.1 ปิระชุมูร่ว็มูกับผู้ส่อ้บบัญชีเพัื�อ้รับที่ราบ
รายงานผลการส่อ้บที่านงบการเงินปิระจึำา
ไต์รมูาส่ ผลการต์รว็จึส่อ้บงบการเงินปิระจึำาปีิ 
และการห้ารือ้เกี�ยว็กับปัิญห้าอุ้ปิส่รรคทีี่� 
อ้าจึพับจึากการปิฏิบัติ์งานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี 
โดยคว็รปิระชุมูรว่็มูกับผู้ส่อ้บบญัช ีอ้ยา่งน้อ้ย
ปีิละ ห้น่�ง (1) ครั�ง โดยไมูมีู่ฝ่้ายจัึดการเข้้ารว่็มู
ปิระชุมูด้ว็ย 

4.1.2 ปิระเมิูนปิระส่ิที่ธุภิาพั และปิระส่ิที่ธุผิลการ
ปิฏิบัติ์งาน และพัิจึารณีาถ่ืงคว็ามูเป็ินอิ้ส่ระ
ข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี

4.2 ผู้ต์รว็จึส่อ้บภายใน

4.2.1 ส่อ้บที่านคว็ามูเป็ินอิ้ส่ระข้อ้งฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บ
ภายใน โดยให้้ฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายในมีูส่ายการ
บงัคับบญัชาต์รงต่์อ้คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ

4.2.2 ปิระชุมูกับหั้ว็ห้น้าผู้บริห้ารฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บ
ภายใน เพัื�อ้ห้ารือ้ปิระเด็นทีี่�มีูคว็ามูส่ำาคัญ 
อ้ย่างน้อ้ยปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง โดยไมู่มีูฝ่้าย
จัึดการเข้้ารว่็มูปิระชุมูด้ว็ย 

4.2.3 ส่อ้บที่านและอ้นุ มัู ติ์กฎบัต์รข้อ้งฝ้่ าย 
ต์รว็จึส่อ้บภายในอ้ยา่งน้อ้ยปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง

4.2.4 พิัจึารณีาเห็้นชอ้บงบปิระมูาณีปิระจึำาปีิ  
อั้ต์รากำาลัง และที่รัพัยากรทีี่�จึำาเป็ินในการ
ปิฏิบัติ์งานข้อ้งฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายใน

4.2.5 อ้นุมัูติ์แผนการต์รว็จึส่อ้บปิระจึำาปีิ รว็มูถ่ืง 
การพิัจึารณีาอ้นุมัูติ์การที่บที่ว็น ปิรบัเปิลี�ยน
แผนงานต์รว็จึส่อ้บในส่ว่็นทีี่�มีูนัยส่ำาคัญ

4.2.6 กำากับดแูลฝ้า่ยต์รว็จึส่อ้บภายในให้้ปิฏิบติั์งาน
ส่อ้ดคล้อ้งต์ามูแผนการต์รว็จึส่อ้บปิระจึำาปีิ 
ทีี่�ได้รบัอ้นุมัูติ์ และเป็ินไปิต์ามูมูาต์รฐานส่ากล
ในการปิฏิบัติ์งานวิ็ชาชีพัต์รว็จึส่อ้บภายใน

4.2.7 ปิระเมิูนคุณีภาพัการปิฏิบัติ์งานต์รว็จึส่อ้บ
ภายในเป็ินปิระจึำาทีุ่กปีิ รว็มูทัี่�งจัึดให้้มีูการ
ปิระเมิูนคุณีภาพัการปิฏิบัติ์งานต์รว็จึส่อ้บ
ภายในจึากบุคคลทีี่�มีูคว็ามูเปิ็นอิ้ส่ระจึาก
ภายนอ้กอ้งค์กร อ้ยา่งน้อ้ยทีุ่ก ๆ ห้้า (5) ปีิ 

5. ด้านการรายงาน

5.1 จัึดที่ำารายงานข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บเพืั�อ้ 
เปิิดเผยในรายงานปิระจึำาปีิข้อ้งบริษััที่ ซ่�งรายงาน
ดังกล่าว็ต้์อ้งลงนามูโดยปิระธุานคณีะกรรมูการ
ต์รว็จึส่อ้บ

5.2 ในการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 
ห้ากพับห้รือ้มีูข้้อ้ส่งสั่ยว่็ามีูรายการห้รือ้การก
ระที่ำา ซ่�งอ้าจึมีูผลกระที่บอ้ยา่งมีูนัยส่ำาคัญต่์อ้ฐานะ 
การเงินและผลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ ให้้ 
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บรายงานต่์อ้คณีะกรรมูการ
บริษััที่ เพัื�อ้ดำาเนินการปิรับปิรุงแก้ไข้ภายในเว็ลาทีี่�
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บเห็้นส่มูคว็ร รายการห้รือ้
การกระที่ำาข้้างต้์น ได้แก่

5.2.1 รายการทีี่�เกิดคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลปิระโยชน์

5.2.2 การทีุ่จึริต์ห้รือ้มูีส่ิ�งผิดปิกติ์ห้รือ้มูีคว็ามู
บกพัรอ่้งทีี่�ส่ำาคัญในระบบคว็บคุมูภายใน

5.2.3 การฝ่้าฝ้้นกฎห้มูายว่็าด้ว็ยห้ลักที่รัพัย์
และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ ข้้อ้กำาห้นดข้อ้ง
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ ห้รอื้กฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับ
ธุุรกิจึข้อ้งบริษััที่

 ห้ากคณีะกรรมูการบรษัิัที่ ห้รอื้ผู้บริห้ารไมูด่ำาเนินการ
ให้้มีูการปิรับปิรุงแก้ไข้ภายในระยะเว็ลาข้้างต้์น 
กรรมูการต์รว็จึส่อ้บรายใดรายห้น่�งอ้าจึรายงานว่็า
มีูรายการห้รือ้การกระที่ำาต์ามูข้้างต้์นต่์อ้ส่ำานักงาน 
ก.ล.ต์. ห้รือ้ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ  

5.3 ให้้ปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บเป็ินผู้รายงาน
ผลการปิฏิบัติ์งานข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ  
ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ เพัื�อ้ที่ราบห้รือ้
เพัื�อ้พัิจึารณีาโดยส่มูำาเส่มูอ้เป็ินระยะ
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6. ด้านอื้�นๆ

6.1 ปิฏิบัติ์งานอื้�นใดต์ามูทีี่�กฎห้มูายกำาห้นด ห้รือ้ทีี่�จึะ
กำาห้นดข้่�นเพัิ�มูเติ์มูในอ้นาคต์

6.2 ปิฏิบติั์งานอื้�นใดทีี่�คณีะกรรมูการบรษัิัที่จึะมูอ้บห้มูาย 
ด้ว็ยคว็ามูเห็้นชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 
และคำาส่ั�งนั�นต้์อ้งเป็ินลายลักษัณี์อั้กษัร

6.3 ส่อ้บที่านกฎบตั์รคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บอ้ยา่งน้อ้ย 
ปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง เพัื� อ้นำาเส่นอ้ข้อ้อ้นุมัูติ์จึาก 
คณีะกรรมูการบริษััที่

6.4  การปิระเมิูนผลคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ เพัื�อ้ให้้ 
คว็ามูแน่ใจึว่็าการที่ำางานข้อ้งคณีะกรรมูการ 
ต์รว็จึส่อ้บมีูปิระส่ิที่ธุิภาพัและบรรลุวั็ต์ถุืปิระส่งค์ 
จ่ึงคว็รมีูการกำาห้นดการปิระเมิูนผลคณีะกรรมูการ
ต์รว็จึส่อ้บไว้็อ้ย่างเป็ินที่างการ โดยอ้าจึมูีการต์อ้บ
แบบส่อ้บถืามูข้อ้งส่มูาชิกกรรมูการต์รว็จึส่อ้บถ่ืง
คว็ามูมีูปิระส่ิที่ธุผิลข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ

6.5 พัิจึารณีากลั�นกรอ้ง และให้้คว็ามูเห็้นต่์อ้อ้ำานาจึ
การอ้นุมัูติ์ข้อ้งอ้งค์กร (Line of Authority) ทีี่�จัึดที่ำา 
โดยฝ่้ายบริห้าร เพัื� อ้นำา เส่นอ้ข้อ้อ้นุมัูติ์จึาก 
คณีะกรรมูการบริษััที่

6.6 พัิจึารณีาข้้อ้ร้อ้งเรียน และส่อ้บที่านส่รุปิผล 
ต์รว็จึส่อ้บทีุ่จึริต์ห้รือ้คอ้ร์รัปิชันข้อ้งบริษััที่และ
บริษััที่ยอ่้ย รว็มูทัี่�งกำาห้นดมูาต์รการป้ิอ้งกัน 

6.7 ส่อ้บที่านให้้บริษััที่มีูกระบว็นการในการต่์อ้ต้์าน
คอ้รร์ปัิชนัให้้ส่อ้ดคล้อ้งต์ามูแนว็ที่างข้อ้งห้นว่็ยงาน
กำากับดูแลต่์าง ๆ อ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิผล เริ�มูตั์�งแต่์ 
การส่ง่เส่ริมูและส่ร้างคว็ามูต์ระห้นักรู ้(Awareness) 
การปิระเมิูนคว็ามูเส่ี�ยง การส่ร้างระบบงานเชิง
ป้ิอ้งกัน การต์รว็จึส่อ้บ จึนถ่ืงการส่อ้บที่านแบบ
ปิระเมูนิต์นเอ้งเกี�ยว็กับมูาต์รการต่์อ้ต้์านคอ้รร์ปัิชนั
ทีี่� ไ ด้รับการต์รว็จึส่อ้บและปิระเมิูนแล้ว็จึาก 
ฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายใน เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าบริษััที่มีูระบบ 
ต่์าง ๆ ในการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชันต์ามูทีี่�ได้
รายงานไว้็ในแบบปิระเมิูนต์นเอ้งข้อ้งส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

รายละเอี้ยดอ้งค์ปิระกอ้บ คุณีส่มูบัติ์ ว็าระการดำารง
ต์ำาแห้น่ง ข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจึ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้ง 
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บปิรากฏต์ามูกฎบัต์รคณีะกรรมูการ
ต์รว็จึส่อ้บ ในเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบบันี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง 
บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” 
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
downloads/one-reports  

ทัี่�งนี� ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บได้พัจิึารณีาที่บที่ว็น
และแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูกฎบัต์รคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 

คณะกรรมการกำากับดำูแลกิจการและ 
ความยั่งย่นิ

ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 13/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 
14 ธุันว็าคมู 2564 ได้มีูมูติ์อ้นุมัูติ์ข้ยายข้อ้บเข้ต์ห้น้าทีี่�และ 
คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ  
ให้้ครอ้บคลุมูเป้ิาห้มูายด้านคว็ามูยั�งยืน และให้้คว็ามูส่ำาคัญ
ต่์อ้การบริห้ารจัึดการด้านคว็ามูเสี่�ยงข้อ้งอ้งค์กรในมิูติ์ 
ต่์าง ๆ ด้านดิจิึทัี่ล (Digital) และคว็ามูปิลอ้ดภัยที่างไซเบอ้ร์ 
(Cyber Security) พัร้อ้มูทัี่�งได้อ้นุมัูติ์การเปิลี�ยนแปิลงชื�อ้ 
คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ เป็ิน “คณีะกรรมูการกำากับ
ดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยนื” และแต่์งตั์�งนางสุ่นีย ์ศรไชยธุนะสุ่ข้ 
กรรมูการอิ้ส่ระ เข้า้ดำารงต์ำาแห้น่ง กรรมูการกำากับดูแลกิจึการ
และคว็ามูยั�งยืนเพัิ�มูเติ์มูเพัื�อ้ส่นับส่นุนการปิฏิบัติ์งานข้อ้ง
คณีะกรรมูการกำากับดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยืนต์ามูข้อ้บเข้ต์
ห้น้าทีี่�คว็ามูรับผิดชอ้บดังกล่าว็

ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ
และคว็ามูยั�งยืน ปิระกอ้บด้ว็ยกรรมูการอิ้ส่ระจึำานว็น 4 ท่ี่าน 
ดังนี�

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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ริายชี่�อ ตำาแหน่ง

1. นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล ปีริะธานคัณะกริริมการิกำากับีดู้แลกิจการิและคัวัามยั�งย่น 

2. นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ กริริมการิกำากับีดู้แลกิจการิและคัวัามยั�งย่น 

3. นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย กริริมการิกำากับีดู้แลกิจการิและคัวัามยั�งย่น 

4. นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้1 กริริมการิกำากับีดู้แลกิจการิและคัวัามยั�งย่น

ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน  ได้จัึดปิระชุมูทัี่�งส่ิ�น 6 ครั�ง ดังนี�

ขัอบเขัติ หน้ิาที ่อำานิาจ และความรับผดิำชุอบขัองคณะกรรมการ
กำากบัดำแูลกจิการและความยัง่ยน่ิ ติามกฎบตัิรคณะกรรมการ
กำากับดำูแลกิจการและความยั่งย่นิ สรุปไดำ้ดำังนิี�

1. จัึดที่ำานโยบายการกำากับดูแลกิจึการ นโยบายการ 
ต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชัน รว็มูทัี่�งข้้อ้กำาห้นดด้านจึริยธุรรมู
และจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ ภายใต้์กรอ้บข้อ้งกฎห้มูาย
กฎ ระเบียบและ ห้ลักเกณีฑ์์ข้อ้งห้น่ว็ยงานกำากับดูแล 
เพัื�อ้เส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์และ
ปิระกาศเพัื�อ้เป็ินแนว็ปิฏิบติั์ทีี่�ดีข้อ้งกรรมูการ ฝ่้ายบริห้าร 
และพันักงานในทีุ่กระดับ 

ริายชี่�อ จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัมปีริะชีุม / 
จำานวันคัริั�งที่ี�ปีริะชีุมที่ั�งหมด้

1. นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล 6/6

2. นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ 6/6

3. นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย 6/6

4. นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้1 -

ห้มูายเห้ต์ุ 
1  นางสุ่นีย์ ศรไชยธุนะสุ่ข้ ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 13/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 14 ธุนัว็าคมู 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ 
 และคว็ามูยั�งยืน โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 ธุนัว็าคมู 2564
2 การเข้้ารว่็มูปิระชุมูห้มูายคว็ามูรว็มูถ่ืงการเข้้ารว่็มูปิระชุมูผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ด้ว็ย

2. ให้้ข้้อ้เส่นอ้แนะเกี�ยว็กับนโยบายและแนว็ที่างเพืั� อ้ 
ส่ง่เส่รมิูให้้กรรมูการ ผู้บรหิ้าร และพันกังาน ปิฏิบติั์ห้น้าทีี่�
ด้ว็ยคว็ามูรับผิดชอ้บเพัื�อ้ให้้เป็ินไปิต์ามูนโยบายการ
กำากับดูแลกิจึการ นโยบายการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชัน 
และจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ 

3. ให้้ข้้อ้เส่นอ้แนะแก่คณีะกรรมูการบริษััที่และฝ่้ายจัึดการ 
ในการจัึดให้้มีูนโยบายการเปิิดเผยข้้อ้มููล การจัึดการ
ข้้อ้มููลลับเพัื�อ้ไมู่ให้้เกิดข้้อ้มููลรั�ว็ไห้ล การรักษัาคว็ามูลับ
ข้อ้งข้อ้้มููล และข้อ้้มููลทีี่�อ้าจึมีูผลกระที่บต่์อ้ราคาห้ลักที่รัพัย์ 
และรักษัาคว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ที่างการเงิน

โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ



145บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

4. ติ์ดต์ามูดูแลและรายงานผลการปิฏิบัติ์งานข้อ้งอ้งค์กร 
ส่นับส่นุนการมีูส่่ว็นร่ว็มู และการส่ื�อ้ส่ารกับผู้ถืือ้หุ้้น 
ต์ามูนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ นโยบายด้าน 
คว็ามูยั�งยนื และนโยบายอื้�น ๆ  ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้ง เพัื�อ้รายงานแก่ 
คณีะกรรมูการบริษััที่ ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ยี และอ้งค์กรภายนอ้ก
ต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มู

5. ติ์ดต์ามูดแูลเพัื�อ้ให้้มีูการปิระเมิูนผลการปิฏิบติั์ห้น้าทีี่�ข้อ้ง
กรรมูการ ผู้บรหิ้าร และพันักงานต์ามูนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจึการ นโยบายการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชัน เพัื�อ้นำา
ผลการปิระเมูินการกำากับดูแลกิจึการปิระจึำาปีิ เส่นอ้ต่์อ้
คณีะกรรมูการบริษััที่ พัร้อ้มูทัี่�งนำาเส่นอ้คว็ามูเห็้นและ
ข้้อ้เส่นอ้แนะทีี่�จึำาเป็ิน

6. พัิจึารณีาที่บที่ว็นและปิรับปิรุงนโยบายการกำากับดูแล 
กิจึการ นโยบายการต่์อ้ต้์านการคอ้รร์ปัิชนั อ้ยา่งส่มูำาเส่มูอ้ 
อ้ยา่งน้อ้ยปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง เพัื�อ้ให้้ทัี่นส่มัูยและส่อ้ดคล้อ้ง
กับกฎห้มูาย กฎ ระเบยีบ และห้ลักเกณีฑ์์ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งต่์าง ๆ  

7. ให้้ข้้อ้เส่นอ้แนะต่์อ้นโยบาย กลยุที่ธุ ์แผนงาน และเปิา้ห้มูาย 
ด้านคว็ามูยั�งยนืข้อ้งอ้งค์กร ทัี่�งในมิูติ์เศรษัฐกิจึ ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 
-ส่งัคมู-และธุรรมูาภิบาล (ESG) (รว็มูถ่ืงการเปิลี�ยนแปิลง
ส่ภาพัภูมิูอ้ากาศ) และดิจิึทัี่ลและคว็ามูปิลอ้ดภัยที่าง
ไซเบอ้ร์ ทัี่�งในด้านคว็ามูเส่ี�ยงและโอ้กาส่ ทีี่�จัึดที่ำาโดย
ฝ่้ายจัึดการ ก่อ้นนำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่เพัื�อ้
พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ รว็มูทัี่�งส่อ้บที่านการปิฏิบัติ์และรายงาน
ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ต่์อ้ไปิ 

8. ให้้ข้้อ้เส่นอ้แนะ และส่อ้บที่านการปิฏิบัติ์ให้้เป็ินไปิต์ามู 
นโยบายด้านการบรหิ้ารคว็ามูเส่ี�ยง เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าอ้งค์กร 
มีูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงอ้ย่างเป็ินระบบ มีูปิระส่ิที่ธุิภาพั 
มีูกระบว็นการทีี่�เห้มูาะส่มู และครอ้บคลุมูคว็ามูเส่ี�ยง 
ทีุ่กด้าน เพัื�อ้เส่นอ้คว็ามูคิดเห็้นต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่
เพัื�อ้พัิจึารณีาต่์อ้ไปิ 

9. ที่บที่ว็นกฎบัต์รคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและ
คว็ามูยั�งยืน อ้ยา่งน้อ้ยปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง เพัื�อ้ให้้ทัี่นส่มัูย
และส่อ้ดคล้อ้งกับกฎห้มูาย กฎระเบียบ และห้ลักเกณีฑ์์
ต่์าง ๆ

10. ส่ามูารถืปิร่กษัาห้ารือ้กับทีี่�ปิร่กษัาห้รือ้ผู้เชี�ยว็ชาญ  
เมืู�อ้มีูคว็ามูจึำาเป็ิน โดยบริษััที่เป็ินผู้รับผิดชอ้บค่าใช้จ่ึาย
ทีี่�เกิดข้่�น

11. จัึ ด ใ ห้้ มีู ก า ร ปิ ร ะ เ มิู น ผ ล ก า ร ปิ ฏิ บั ติ์ ห้ น้ า ทีี่� ข้ อ้ ง 
คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั� งยืน  
และรายงานผลการปิระเมิูนต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ 
เป็ินปิระจึำาทีุ่กส่ิ�นปีิ

12. ดำาเนินการให้้มีูคณีะที่ำางานเพัื�อ้ปิฏิบัติ์งานต่์าง ๆ ต์ามู
ทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูายจึากคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ 
และคว็ามูยั�งยืน ต์ามูคว็ามูจึำาเป็ินและเห้มูาะส่มู

13. ปิฏิบัติ์งานอื้�นใดทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่มูอ้บห้มูาย

รายละเอี้ยดอ้งค์ปิระกอ้บ คณุีส่มูบติั์ ว็าระการดำารงต์ำาแห้นง่ 
ข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจึ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะ
กรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน ปิรากฏต์ามู
กฎบัต์รคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน  
เอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” 
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
downloads/one-reports     

ทัี่�งนี�  ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและ 
คว็ามูยั�งยืน ได้พัิจึารณีาที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูกฎบัต์ร
คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าติอบแทนิ1

ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น ปิระกอ้บด้ว็ยกรรมูการจึำานว็น 4 ท่ี่าน ดังนี�

ริายชี่�อ ตำาแหน่ง

1. นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย ปีริะธานคัณะกริริมการิสริริหาและพิัจาริณาคั่าตอบีแที่น

2. นางเกตุวัลี นภาศัพัที่์ กริริมการิสริริหาและพิัจาริณาคั่าตอบีแที่น

3. นางสาวัคัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์ กริริมการิสริริหาและพิัจาริณาคั่าตอบีแที่น

4. คัุณหญิงสุชีาด้า กีริะนันที่น์ กริริมการิสริริหาและพิัจาริณาคั่าตอบีแที่น

ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น ได้จัึดปิระชุมูทัี่�งส่ิ�น 11 ครั�ง ดังนี�

ขัอบเขัติ หน้ิาที ่อำานิาจ และความรับผดิำชุอบขัองคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค�าติอบแทนิ ติามกฎบตัิรคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค�าติอบแทนิ สรุปไดำ้ดำังนิี�

1. ห้น้าทีี่�การส่รรห้ากรรมูการ

1.1 พัจิึารณีาส่รรห้าและนำาเส่นอ้ชื�อ้บุคคลทีี่�มีูคณุีส่มูบัติ์
เห้มูาะส่มูส่ำาห้รับการเข้้าดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ
เป็ินครั�งแรก รว็มูทัี่�งพัิจึารณีาผลงานการปิฏิบัติ์
ห้น้าทีี่� คณุีส่มูบติั์ และคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งกรรมูการ 
ทีี่�พัน้ต์ำาแห้น่งและส่มูคว็รได้รบัเลือ้กตั์�งให้มู่ เส่นอ้ต่์อ้ 
คณีะกรรมูการบรษัิัที่เพัื�อ้พัจิึารณีาให้้คว็ามูเห้น็ชอ้บ 
และเส่นอ้ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น เพัื�อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์
แต่์งตั์�งเป็ินกรรมูการ ทัี่�งนี� ให้้เป็ินไปิต์ามูข้้อ้บังคับ
บริษััที่

ริายชี่�อ จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัมปีริะชีุม / 
จำานวันคัริั�งที่ี�ปีริะชีุมที่ั�งหมด้

1. นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย 11/11

2. นางเกตุวัลี นภาศัพัที่์ 11/11

3. นางสาวัคัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์ 11/11

4. คัุณหญิงสุชีาด้า กีริะนันที่น์ 11/11

ห้มูายเห้ต์ุ 
1  คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัจิึารณีาค่าต์อ้บแที่น ปิระกอ้บด้ว็ยกรรมูการจึำานว็น 4 ท่ี่าน เป็ินกรรมูการอิ้ส่ระ 3 ท่ี่าน ได้แก่ นายส่มูเกียรติ์ ศิรชิาติ์ไชย นางเกต์วุ็ลี นภาศัพัท์ี่  
 และคุณีห้ญิงสุ่ชาดา กีระนันที่น์
2  การเข้้ารว่็มูปิระชุมูห้มูายคว็ามูรว็มูถ่ืงการเข้้ารว่็มูปิระชุมูผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ด้ว็ย

1.2 พัิจึารณีาส่รรห้าปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยพิัจึารณีาจึากคว็ามูรู้ คว็ามู
ชำานาญ ทัี่กษัะ ปิระส่บการณ์ี และการปิฏิบัติ์งาน 
ต์ลอ้ดจึนคุณีส่มูบัติ์ด้านวิ็ชาชีพัและเกียรติ์ปิระวั็ติ์
ส่่ว็นบุคคล เพืั�อ้เส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่เพัื�อ้
พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์

2. ห้น้าทีี่�การพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น

2.1 พัิจึารณีาห้ลักเกณีฑ์์การจ่ึายค่าต์อ้บแที่นข้อ้ง
กรรมูการ กรรมูการชุดย่อ้ย ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�
บริห้าร เพัื�อ้ให้้มีูคว็ามูเห้มูาะส่มู โดยที่บที่ว็นคว็ามู
เห้มูาะส่มูข้อ้งเกณีฑ์์ทีี่�ใชอ้้ยูใ่นปัิจึจุึบนั เปิรียบเทีี่ยบ
กับข้อ้้มููลการจ่ึายค่าต์อ้บแที่นข้อ้งบริษััที่อื้�นทีี่�อ้ยูใ่น
อุ้ต์ส่าห้กรรมูเดียว็กับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยกำาห้นด
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ห้ลักเกณีฑ์์และมูาต์รฐานให้้เห้มูาะส่มูกับส่ถืานะ
และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งบุคคลดังกล่าว็เพืั�อ้ให้้เกิด
ผลงาน ทีี่�มีูปิระส่ิที่ธุิภาพัต์ามูคว็ามูคาดห้วั็ง ให้้มีู
คว็ามูเป็ินธุรรมู และเป็ินการต์อ้บแที่นบุคคลทีี่� 
ชว่็ยให้้งานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ปิระส่บผลส่ำาเร็จึ

2.2 พัิจึารณีารูปิแบบการจ่ึายค่าต์อ้บแที่นทีุ่กปิระเภที่ 
เช่น ค่าต์อ้บแที่นปิระจึำา ค่าต์อ้บแที่นต์ามูผลการ
ดำาเนินงาน และค่าเบี�ยปิระชุมู โดยคำาน่งถ่ืงแนว็
ปิฏิบติั์ทีี่�อุ้ต์ส่าห้กรรมูเดียว็กันใช้อ้ยู ่ผลปิระกอ้บการ 
และข้นาดข้อ้งธุุรกิจึบริษััที่ และคว็ามูรับผิดชอ้บ 
คว็ามูรู้ คว็ามูส่ามูารถื และปิระส่บการณี์ข้อ้ง
กรรมูการปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้ารทีี่�บรษัิัที่ต้์อ้งการ

2.3 กำาห้นดกรอ้บค่าต์อ้บแที่นปิระจึำาปีิข้อ้งกรรมูการ 
ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์การจ่ึาย
ทีี่�ได้พัิจึารณีาไว้็ และนำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการ
บรษัิัที่เพัื�อ้พัจิึารณีาอ้นมัุูติ์ค่าต์อ้บแที่นข้อ้งปิระธุาน 
เจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร ส่่ว็นข้อ้งกรรมูการให้้คณีะ
กรรมูการบริษััที่นำาเส่นอ้ให้้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นอ้นุมัูติ์

2.4 พัจิึารณีาและให้้คว็ามูเห้น็เกี�ยว็กับนโยบาย รูปิแบบ 
และการให้้ผลต์อ้บแที่นแก่ผู้บริห้ารระดับสู่ง 
พันักงานในต์ำาแห้น่งส่ำาคัญ และพันักงานข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ในภาพัรว็มู

3. ให้้คว็ามูเห้็นและข้้อ้เส่นอ้แนะเกี�ยว็กับแผนพััฒนาและ
การส่ืบที่อ้ดต์ำาแห้น่ง (Development and Succession 
Plan) ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารและผู้บริห้ารระดับสู่ง 
รว็มูถ่ืงต์ำาแห้น่งส่ำาคัญข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�ปิระธุาน
เจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารได้จัึดที่ำาไว้็

4. พัจิึารณีากลั�นกรอ้งและให้้คว็ามูเห็้นต่์อ้โครงส่ร้างอ้งค์กร 
(Organisation Chart) ทีี่�จัึดที่ำาโดยฝ่้ายจัึดการ เพัื�อ้เส่นอ้ต่์อ้
คณีะกรรมูการบริษััที่เพัื�อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์

5. พัิจึารณีาและที่บที่ว็นกฎบัต์รคณีะกรรมูการส่รรห้าและ
พัจิึารณีาค่าต์อ้บแที่น อ้ยา่งน้อ้ยปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง เพัื�อ้ให้้ 
ทัี่นส่มัูยและส่อ้ดคล้อ้งกับกฎห้มูาย ห้ลักเกณีฑ์์ ระเบียบ 
ข้้อ้บังคับต่์าง ๆ 

6. ส่ามูารถืข้อ้คำาปิร่กษัาและข้อ้คว็ามูเห้็นทีี่�เป็ินอิ้ส่ระ 
จึากทีี่�ปิร่กษัาห้รือ้ผู้เชี�ยว็ชาญวิ็ชาชีพัเฉพัาะด้าน  
เมืู�อ้เห้็นว่็ามีูคว็ามูจึำาเป็ิน โดยบริษััที่เปิ็นผู้รับผิดชอ้บ 
ค่าใช้จ่ึายทีี่�เกิดข้่�น

7. ปิฏิบัติ์งานอื้�นใดทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่มูอ้บห้มูาย

รายละเอี้ยดอ้งค์ปิระกอ้บ คณุีส่มูบติั์ ว็าระการดำารงต์ำาแห้นง่ 
ข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจึ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะ
กรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่นปิรากฏต์ามู
กฎบัต์รคณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น  
ในเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” 
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
downloads/one-reports    

ในปิี 2564 คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น 
ได้พัิจึารณีาที่บที่ว็นกฎบัต์รคณีะกรรมูการส่รรห้าและ
พัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่นแล้ว็ 
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ขั้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุุดำย�อยอ่่นิ ๆ 

ค์ณ์ะกรรมการจัด์การ

ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 คณีะกรรมูการจัึดการ ปิระกอ้บด้ว็ยผู้บริห้ารซ่�งเป็ินกรรมูการจัึดการ จึำานว็น 7 ท่ี่าน ดังนี�

ริายชี่�อ ตำาแหน่ง

1. นายฮาริาลด้์ ลิงคั์ ปีริะธานคัณะกริริมการิจัด้การิ 

2. นายโชีติ ชีูสุวัริริณ กริริมการิจัด้การิ

3. นายพีัริเด้ชี พััฒนจันที่ริ์ กริริมการิจัด้การิ

4. นายนพัเด้ชี กริริณสูต    กริริมการิจัด้การิ

5. นายอริุณพัันธ์ ภู่ที่อง กริริมการิจัด้การิ

6. นายเชีิด้ชีาย ยิ�วัเหล็ก1    กริริมการิจัด้การิ

7. นายด้อน ที่ยาที่าน2      กริริมการิจัด้การิ

ขัอบเขัติ หน้ิาที ่อำานิาจ และความรับผดิำชุอบขัองคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค�าติอบแทนิ ติามกฎบตัิรคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค�าติอบแทนิ สรุปไดำ้ดำังนิี�

1. บรหิ้ารจัึดการ และดำาเนินงานเพัื�อ้ให้้เป็ินไปิต์ามูวิ็ส่ยัทัี่ศน์ 
พัันธุกิจึ นโยบาย กลยุที่ธุ์ และเปิ้าห้มูายในการดำาเนิน
ธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย โดยมีู 
เป้ิาห้มูายเพัื�อ้เพัิ�มูมููลค่าที่างเศรษัฐกิจึให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้น  
ซ่�งไมู่คำาน่งแต่์เพีัยงผลต์อ้บแที่นในระยะส่ั�นแต่์มุู่งห้มูาย 
เพัื�อ้ผลต์อ้บแที่นในระยะยาว็อ้ย่างยั�งยนื ทัี่�งนี� ให้้คำาน่งถ่ืง
ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียทีุ่กฝ่้ายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง รว็มูทัี่�งให้้คำาแนะนำา
เกี�ยว็กับทิี่ศที่างกลยุที่ธุ์ โครงส่ร้างการจัึดการ แผนการ
ดำาเนินงานปิระจึำาปีิ และงบปิระมูาณีข้อ้ง บี .กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ยต์ามูทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูายจึาก
ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร 

ห้มูายเห้ต์ุ 
1  นายเชิดชาย ยิ�ว็เห้ล็ก ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564  ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการจัึดการ โดยมีูผล 
 ตั์�งแต่์วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564 
2 นายดอ้น ที่ยาที่าน ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการจัึดการ โดยมีูผล 
 ตั์�งแต่์วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564
3  นายสุ่รศักดิ� โต์ว็นิชย์ พั้นจึากต์ำาแห้น่งกรรมูการจัึดการ เมืู�อ้วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564 

2. ต์รว็จึส่อ้บผลการดำาเนินงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และบริษััที่ย่อ้ย และรายงานให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ 
รับที่ราบ

3. ต์รว็จึส่อ้บ และให้้คำาแนะนำาเกี�ยว็กับเรื� อ้งนโยบาย 
การจ่ึายเงินปัินผลข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย
แก่คณีะกรรมูการบริษััที่

4. ต์รว็จึส่อ้บ และอ้นุมูัติ์ธุุรกรรมูต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับ 
การลงทุี่นห้รือ้การข้ายสิ่นที่รัพัย์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และบริษััที่ย่อ้ย การจัึดการที่รัพัยากรบุคคล การเงิน
และการคลัง การบริห้ารงานทัี่�ว็ไปิ และธุุรกรรมูต่์าง ๆ 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ภายใต้์ข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึการอ้นุมัูติ์ทีี่�คณีะกรรมูการบรษัิัที่
พัิจึารณีากำาห้นดไว้็ ห้รือ้ต์ามูคู่มืูอ้อ้ำานาจึดำาเนินการ 
(Line of Authority) ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์
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5. คณีะกรรมูการจัึดการส่ามูารถืมูอ้บอ้ำานาจึให้้ผู้บริห้าร 
ห้รือ้พันักงาน ปิฏิบัติ์งานเฉพัาะอ้ย่างแที่นได้ต์ามูคว็ามู
เห้มูาะส่มู โดยทีี่�คณีะกรรมูการจัึดการ ห้รือ้ผู้รับมูอ้บ
อ้ำานาจึจึากคณีะกรรมูการจัึดการจึะต้์อ้งไมู่กระที่ำาการ
ห้รือ้อ้นุมัูติ์รายการใดๆ ทีี่�ต์นห้รือ้บุคคลทีี่�อ้าจึมีูคว็ามู 
ข้ัดแย้งกับต์น อ้าจึมีูส่่ว็นได้เส่ียห้รือ้อ้าจึได้รับปิระโยชน์
ในลักษัณีะใดๆ ห้รอื้อ้าจึมูคีว็ามูข้ดัแยง้ที่างผลปิระโยชน์
อื้�นใดกับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย (ต์ามูทีี่�นิยามู
ไว้็ในปิระกาศคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทุี่น ห้รอื้ปิระกาศ
คณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพัย์และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์) 
ทัี่�งนี� การอ้นุมัูติ์รายการดังกล่าว็ ต้์อ้งส่อ้ดคล้อ้งกับ
นโยบาย และห้ลักการต่์าง ๆ  ทีี่�กำาห้นดโดยคณีะกรรมูการ
บริษััที่ และกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 

6. จัึดห้าทีี่�ปิร่กษัาห้รือ้บุคคลทีี่� มีูคว็ามูเห็้นอิ้ส่ระเพัื� อ้ 
ให้้คว็ามูเห็้นห้รือ้คำาแนะนำา ต์ามูคว็ามูจึำาเป็ิน โดยบริษััที่
เป็ินผู้รับผิดชอ้บค่าใช้จ่ึายทีี่�เกิดข้่�น

7. ดำา เ นินการให้้ ผู้บริห้ารห้รือ้พันักงานเข้้าปิระชุมู 
คณีะกรรมูการจัึดการ ห้รือ้ให้้ข้้อ้มููลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับเรื�อ้ง 
ทีี่�มีูการอ้ภิปิรายในทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการจัึดการ 

8. รายงานให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ที่ราบถ่ืงกิจึการทีี่� 
คณีะกรรมูการจัึดการดำาเนินการภายใต้์อ้ำานาจึห้น้าทีี่�ข้อ้ง
คณีะกรรมูการจัึดการอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ ทัี่�งนี� รว็มูถ่ืงเรื�อ้ง 
อื้�นใดทีี่�จึำาเป็ินและส่มูคว็รทีี่�จึะต้์อ้งเส่นอ้ให้้คณีะกรรมูการ
บริษััที่รับที่ราบ 

9. ศ่กษัาคว็ามูเป็ินไปิได้การลงทีุ่นในโครงการให้มู่ 

10. พัิจึารณีาและที่บที่ว็นกฎบัต์รคณีะกรรมูการจัึดการ 
อ้ยา่งน้อ้ยปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง เพัื�อ้ให้้ทัี่นส่มัูยและส่อ้ดคล้อ้ง 
กับกฎห้มูาย ห้ลักเกณีฑ์์ ระเบียบ ข้้อ้บังคับต่์าง ๆ 

11. กำาห้นดแนว็ปิฏิบัติ์ทีี่�ส่นับส่นุนนโยบายและระเบียบ
ต่์างๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชันทีี่�มีู
ปิระส่ิที่ธุภิาพั จัึดให้้มีูการส่ื�อ้ส่ารและฝึ้กอ้บรมูให้้คว็ามูรู ้
เกี�ยว็กับนโยบายและระเบียบต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งแก่
บุคลากรในทุี่กระดับ เพัื�อ้ให้้บุคลากรข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 

มีูคว็ามูรู้คว็ามูเข้้าใจึอ้ย่างเพัียงพัอ้ และส่ามูารถืนำา
นโยบายและระเบียบต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งไปิดำาเนินการ 
ได้อ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพัและเกิดปิระส่ิที่ธุิผล รว็มูทัี่�ง
ที่บที่ว็นคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งแนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ เพัื�อ้ให้้ 
ส่อ้ดคล้อ้งกับการเปิลี�ยนแปิลงข้อ้งธุุรกิจึ ระเบียบ 
ข้้อ้บังคับ และข้้อ้กำาห้นดข้อ้งกฎห้มูาย 

12. บริห้ารจัึดการเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศให้้ส่อ้ดคล้อ้ง
กับคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งกิจึการ รว็มูทัี่�งดูแลให้้มีูการนำา
เที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศมูาใช้เพัื�อ้เพัิ�มูโอ้กาส่ที่างธุุรกิจึ
และพัฒันาการดำาเนินงานและบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง เพัื�อ้ให้้
ส่ามูารถืบรรลวัุ็ต์ถืปุิระส่งค์และเปิา้ห้มูายห้ลักข้อ้งอ้งค์กร 

13. ดำาเนินการอื้� นใดต์ามูทีี่� ไ ด้รับมูอ้บห้มูายจึากคณีะ
กรรมูการบริษััที่ ห้รือ้ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร

รายละเอี้ยดอ้งค์ปิระกอ้บ คุณีส่มูบัติ์ ว็าระการดำารง
ต์ำาแห้น่ง ข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจึ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้ง 
คณีะกรรมูการจัึดการปิรากฏต์ามูกฎบัต์รคณีะกรรมูการ
จัึดการ ในเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง 
บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” 
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
downloads/one-reports       

ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการจัึดการได้พัจิึารณีาที่บที่ว็นกฎบตั์ร
คณีะกรรมูการจัึดการแล้ว็

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

อำานิาจ หน้ิาทีแ่ละความรับผดิำชุอบขัองคณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง ติามกฎบัติรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กำาห้นดและที่บที่ว็นนโยบาย กรอ้บการบริห้ารจัึดการ
คว็ามูเส่ี�ยงข้อ้งอ้งค์กรทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งการดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง
บริษััที่

2. กำากับดูแล และส่นับส่นุนให้้มีูการดำาเนินงานด้าน
การบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงอ้งค์กร ทีี่�ส่อ้ดคล้อ้งกับกลยุที่ธุ ์ 
แผนงาน และเปิ้าห้มูายที่างธุุรกิจึ รว็มูถ่ืงปัิจึจัึย 

โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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ส่ภาพแว็ดล้อ้มูทีี่�เปิลี�ยนแปิลงไปิ

3.  รายงานผลการบรหิ้ารจัดการคว็ามูเส่ี�ยงแก่คณีะกรรมูการ
จัดการ และให้้ข้้อ้คิดเห็้นในคว็ามูเส่ี�ยงทีี่�อ้าจเกิดข่้�น 
มูาต์รการแนว็ที่างคว็บคุมูห้รือ้บรรเที่าคว็ามูเส่ี�ยง และ
การพัฒนาระบบการบริห้ารจัดการคว็ามูเส่ี�ยงอ้งค์กร 
ให้้เป็ินไปิอ้ยา่งมีูปิระส่ิที่ธัภิาพอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง

4. นำาเส่นอ้ข้้อ้เส่นอ้แนะแนว็ที่างการบริห้ารจัดการ 
คว็ามูเส่ี�ยงแก่คณีะกรรมูการจัดการ เพื� อ้พิจารณีา 
ดำาเนนิการให้้ส่อ้ดคล้อ้งและเปิน็ไปิต์ามูนโยบาย กลยุที่ธั ์
และเป้ิาห้มูายการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่

5. กำา กับดูแลให้้มีูกระบว็นการและแผนการจัดการ 
คว็ามูเส่ี�ยงทัี่�ว็ทัี่�งอ้งค์กร รว็มูทัี่�งติ์ดต์ามูและปิระเมูิน 
ผลการปิฏิบัติ์ต์ามูกรอ้บการบริห้ารจัดการคว็ามูเสี่�ยง 
เพื�อ้ให้้มัู�นใจว่็า บริษััที่มีูการบริห้ารจัดการคว็ามูเส่ี�ยง
อ้ยา่งเพียงพอ้และเห้มูาะส่มู

6. ส่นับส่นุนและส่่งเส่ริมูวั็ฒนธัรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง
ภายในอ้งค์กร 

7. ส่อ้บที่านกฎบัต์รคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง 
อ้ย่างน้อ้ยปีิละห้น่�ง (1) ครั�ง เพื�อ้นำาเส่นอ้ข้อ้อ้นุมัูติ์จาก
คณีะกรรมูการจัดการ

8. ปิฏิบัติ์งานอื้�นใดต์ามูทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูาย

รายละเอี้ยดอ้งค์ปิระกอ้บ คุณีส่มูบัติ์ ว็าระการดำารง
ต์ำาแห้น่ง ข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้ง 
คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงปิรากฏต์ามูกฎบัต์ร 
คณีะกรรมูการบรหิ้ารคว็ามูเสี่�ยง ในเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงาน
ฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1  
One Report ปิระจำาปีิ 2564” https://www.bgrimmpower.
com/th/investor-relations/downloads/one-reports 

ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงได้พิจารณีา
ที่บที่ว็นและแก้ไข้เพิ�มูเติ์มูกฎบัต์รคณีะกรรมูการบริห้าร
คว็ามูเส่ี�ยง

คณะกรรมการจัดำการ*

ประธุานิเจ้าหนิ้าท่� 
บริหาร*

ห้มูายเห้ต์ุ 

*   โครงส่ร้างการบริห้ารจัดการและบุคคลซ่�งเป็ินผู้บริห้ารต์ามูนิยามูทีี่�กำาห้นดในปิระกาศคณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพย์และต์ลาดห้ลักที่รัพย์ทีี่� กจ. 17/2551 
  เรื�อ้งการกำาห้นดบที่นิยามูในปิระกาศเกี�ยว็กับการอ้อ้กและเส่นอ้ข้ายห้ลักที่รัพย์ (ต์ามูทีี่�ได้มีูการแก้ไข้เพิ�มูเติ์มู) (ข้้อ้มููล ณี วั็นทีี่� 31 ธันัว็าคมู 2564)

ข้อมูลเก่�ยั่วกับผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดำการ*

โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ

สำานิักงานิกรรมการ
ผู้จดัำการใหญ่

ฝ่่ายั่กลยัุ่ทธ์ุ 
และวางแผนิธุุรกิจ

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่�ยั่ง

กฎหมายั่ (ธุุรกิจ) การส่งเสริมประสิทธิุภาพิ
ดำ้านิเทคโนิโลยั่่พิลังงานิ ฝ่่ายั่บริหารความเส่�ยั่ง

ธุุรกิจ
แอลเอน็ิจ่

ปฏิิบัติการ
โรงไฟฟา้ II

พัิฒนิาธุุรกิจ
และโครงการ I

ระบบสายั่ส่ง
และจำาหนิ่ายั่ไฟฟา้ 
และการซื้ื�อขายั่

พิลังงานิ

พัิฒนิา
ธุุรกิจ II

การเงินิ
และบัญชุ่ และ
ควบรวมกิจการ

การก่อสร้าง

ฝ่่ายั่ส่งเสริม
พัิฒนิาคุณภาพิ

องค์กรและ
พินิักงานิ

ปฏิิบัติการ
โรงไฟฟา้ I

เทคโนิโลยั่่
ดำิจิทัล

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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ณี วั็นทีี่� 31 ธันัว็าคมู 2564 บี.กริมู เพาเว็อ้ร์ มีูผู้บริห้าร1 จำานว็น 7 ท่ี่าน และหั้ว็ห้น้าฝ่่ายการเงินและบัญชี 2 ท่ี่าน ดังนี�

ริายช่�อ ตำาแหน่ง

1. นายฮาริาลด้์ ลิงค์ั ปีริะธานเจ้าหน้าที่ี�บีริิหาริ

2. นายโชติ ชูสุวัริริณ ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่อาวุัโส - ริะบีบีสายส่งและจำาหน่ายไฟฟา้ และการิซ่�อข้ายพัลังงาน

3. นายอริุณพัันธ์ ภู่ที่อง ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ - พััฒนาธุริกิจ II และธุริกิจแอลเอ็นจี

4. นายพีัริเด้ช พััฒนจันที่ริ์ ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่อาวุัโส - กฎหมาย (ธุริกิจ) 
และพััฒนาธุริกิจและโคัริงการิ I

5. นายนพัเด้ช กริริณสูต ปีริะธานเจ้าหน้าที่ี�บีริิหาริด้้านการิเงิน / ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่อาวุัโส 
- การิเงินและบีัญชี และคัวับีริวัมกิจการิ

6. นายเชิด้ชาย ยิ�วัเหล็ก2    ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ - ปีฏิิบีัติการิโริงไฟฟา้ I และการิก่อสร้ิาง

7. นายด้อน ที่ยาที่าน3      ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ - ปีฏิิบีัติการิโริงไฟฟา้ II

8. นางสาวัศิริิวังศ์ บีวัริบีุญฤที่ัย ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ - การิเงินและบีัญชี และคัวับีริวัมกิจการิ

9. นางสาวัพัริที่ิพัย์ ตั�งพังศ์บีัณฑิต ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ - ศูนย์กลางการิเงินและบีัญชี

ห้มูายเห้ต์ุ 
1  ผู้บริห้ารต์ามูรายชื�อ้ข้้างต้์น เป็ินผู้บริห้ารต์ามูคำานิยามูผู้บริห้ารข้อ้งปิระกาศ ก.ล.ต์. ทีี่� กจ. 17/2551 เรื�อ้ง การกำาห้นดบที่นิยามูในปิระกาศเกี�ยว็กับการอ้อ้กและ 
 เส่นอ้ข้ายห้ลักที่รัพย์ (และทีี่�ได้มีูการแก้ไข้เพิ�มูเติ์มู)
2 นายเชิดชาย ยิ�ว็เห้ล็ก ได้รบัการแต่์งตั์�งจากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการจัดการ และเป็ินผู้บริห้าร  
 โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564 
3 นายดอ้น ที่ยาที่าน ได้รับการแต่์งตั์�งจากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการจัดการ และเป็ินผู้บริห้าร  
 โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564
4  นายส่รุศักดิ� โต์ว็นิชย์ ลาอ้อ้กจากการเป็ินผู้บรหิ้ารข้อ้ง บ.ีกรมิู เพาเว็อ้ร ์ในต์ำาแห้นง่รอ้งกรรมูการผู้จัดการให้ญอ่้าวุ็โส่ ส่ายงานการข้าย การต์ลาด และระบบส่ายส่ง่ไฟฟ้า 
 และจำาห้น่ายไฟฟ้า โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 30 มิูถืุนายน 2563 และพ้นจากต์ำาแห้น่งกรรมูการจัดการ เมืู�อ้วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564

ทัี่�งนี� รายละเอี้ยดข้อ้้มููลและปิระวั็ติ์ข้อ้งผู้บริห้าร ปิรากฏต์ามูหั้ว็ข้้อ้ “คณีะกรรมูการบรษัิัที่และคณีะผู้บรหิ้าร” ข้อ้งรายงานฉบบันี� 

นิโยั่บายั่การจ่ายั่ค่าตอบแทนิผู้บริหาร

คณีะกรรมูการบริษััที่มีูนโยบายในการกำาห้นดโครงส่ร้างค่าต์อ้บแที่นทีี่�เป็ินเครื�อ้งจูงใจให้้ปิระธัานเจ้าห้น้าทีี่�บริห้าร ผู้บริห้าร
ระดับสู่ง และบุคลากรทุี่กระดับปิฏิบัติ์งานให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับวั็ต์ถืุปิระส่งค์และเป้ิาห้มูายห้ลักข้อ้งอ้งค์กร และผลปิระโยชน์ข้อ้ง
กิจการในระยะยาว็

โดยคณีะกรรมูการบริษััที่ได้มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการส่รรห้าและพิจารณีาค่าต์อ้บแที่น พิจารณีาและกำาห้นดห้ลักเกณีฑ์์ 
เกี�ยว็กับค่าต์อ้บแที่นและการปิระเมูินผลงานปิระธัานเจ้าห้น้าทีี่�บริห้าร เพื�อ้เส่นอ้แนะต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่เพื�อ้พิจารณีา
อ้นุมัูติ์ รว็มูถ่ืงพิจารณีาและให้้คว็ามูเห็้นเกี�ยว็กับนโยบาย รูปิแบบ และการให้้ผลต์อ้บแที่นแก่ผู้บริห้ารระดับสู่ง พนักงาน 
ในต์ำาแห้น่งส่ำาคัญ และพนักงานข้อ้ง บี.กริมู เพาเว็อ้ร์ ในภาพรว็มู 

ทัี่�งนี� ในการพิจารณีาค่าต์อ้บแที่นผู้บรหิ้าร บริษััที่จะพิจารณีาจากผลการปิฏิบติั์งานต์ามูภาระห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บและ
ปิระส่ทิี่ธัภิาพในการที่ำางานรว็มูทัี่�งผลปิระกอ้บการโดยรว็มู โดยมูกีารเปิรยีบเทีี่ยบกับข้อ้้มููลค่าต์อ้บแที่นข้อ้งบรษัิัที่จดที่ะเบยีนอื้�น 
ในธุัรกิจปิระเภที่เดียว็กันปิระกอ้บกับแนว็ปิฏิบัติ์ทีี่�ผ่านมูาข้อ้ง บี.กริมู เพาเว็อ้ร์ เพื�อ้ให้้โครงส่ร้างค่าต์อ้บแที่นเห้มูาะส่มูกับ 
คว็ามูรับผิดชอ้บและจูงใจให้้ผู้บริห้ารส่ามูารถืดำาเนินงานต์ามูเป้ิาห้มูาย
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ค�าติอบแทนิผู้บริหาร

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (ABP) มีูการจ่ึายค่าต์อ้บแที่นผู้บริห้ารรว็มูกันในรูปิแบบข้อ้ง 
เงินเดือ้นโบนัส่ และค่าต์อ้บแที่นอื้�น ๆ เช่น เงินส่มูที่บกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพั (ไมู่รว็มูค่าต์อ้บแที่นในฐานะกรรมูการข้อ้ง 
ผู้บริห้ารบางท่ี่าน) เป็ินจึำานว็นรว็มู 165,207,391 บาที่ ส่ำาห้รับปีิบัญชีส่ิ�นสุ่ดวั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564

ขั้อมูลเกี่ยวกับพนิักงานิ 

บุคลากรขัอง บี.กริม เพาเวอร์ และบริษััทย�อยที่ประกอบธุุรกิจหลัก 

จึำานว็นบุคลากร

ส่ำาห้รับปีิบัญชีส่ิ�นสุ่ดวั็นทีี่� 31 ธุันว็าคมู 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย มีูจึำานว็นบุคลากรทัี่�งห้มูด 921 คน โดยมีู 
รายละเอี้ยดดังนี�

ส่วันงานหลัก จำานวันคัน

กลยุที่ธ์และวัางแผู้นธุริกิจ การิพััฒนาธุริกิจและโคัริงการิ 64

ริะบีบีสายส่งและจำาหน่ายไฟฟา้ และการิซ่�อข้ายพัลังงาน 81

การิเงินและบีัญชีี และคัวับีริวัมกิจการิ 72

ปีฏิิบีัติการิโริงไฟฟา้ และการิก่อสริ้าง 590

เที่คัโนโลยีด้ิจิที่ัล 34

กฎหมาย (ธุริกิจ) 18

สำานักงานกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ และเลข้านุการิบีริิษััที่ 41

ตริวัจสอบีภายใน และบีริิหาริคัวัามเสี�ยง 4

การิส่งเสริิมปีริะสิที่ธิภาพัด้้านเที่คัโนโลยีพัลังงาน 4

ส่งเสริิมและพััฒนาคัุณภาพัองคั์กริและพันักงาน 13

ริวัม 921
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การเปลี่ยนิแปลงจำานิวนิพนัิกงานิอย�างมี 
นิัยสำาคัญในิชุ�วง 3 ปีที่ผ�านิมา

ไมู่มีู

นิโยบายการบริหารค�าติอบแทนิพนิักงานิ 

ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาห้นดนโยบายบริห้ารผลการ
ปิฏิบัติ์งานและค่าจ้ึางให้้เป็ินไปิโดยยุติ์ธุรรมูและเพีัยงพัอ้
แก่การใช้ชีวิ็ต์ปิกติ์ข้อ้งพันักงาน เพัื�อ้ต์อ้บแที่นการที่ำางาน
ให้้เห้มูาะส่มูกับผลการปิฏิบัติ์งาน และได้รับอั้ต์ราค่าจ้ึางทีี่�
เห้มูาะส่มูกับต์ำาแห้นง่ เริ�มูตั์�งแต่์การตั์�งเปิา้ห้มูายอ้งค์กร และ 
แจึกจ่ึายแผนงานต์ามูลำาดับชั�นจึนถ่ืงพันักงานรายบุคคล  
จึากนั�นระห้ว่็างปีิจึะมีูการติ์ดต์ามูคว็ามูคืบห้น้าอ้ย่าง
ส่มูำาเส่มูอ้ (Coaching & Feedback) และปิระเมูินผลการ
ปิฏิบัติ์งานต์ามูว็าระและโอ้กาส่ทีี่�กำาห้นดแบบเป็ินที่างการ 
และต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งห้น้าทีี่�งานทีี่�แต์กต่์างกัน ทัี่�งนี� 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ พัิจึารณีาโดยมูีปัิจึจัึยปิระกอ้บ ได้แก่ 
ส่ถืานการณ์ีที่างเศรษัฐกิจึและแรงงานข้อ้งปิระเที่ศ, อั้ต์รา
ค่าจ้ึางข้อ้งบริษััที่อื้�น ๆ ทีี่�บริษััที่เทีี่ยบเคียง, ระดับต์ำาแห้น่ง
และคว็ามูรับผิดชอ้บ และส่ถืานการณ์ีและคว็ามูจึำาเป็ินข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  

ค�าติอบแทนิพนิักงานิ

ส่ำาห้รบัปีิบญัชสี่ิ�นส่ดุวั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
และบริษััที่ย่อ้ยทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลักจ่ึายค่าต์อ้บแที่นให้้แก่ 
พันักงาน (ไมู่รว็มูผู้บริห้าร) จึำานว็น 1,322,509,152 บาที่  
โดยเป็ินค่าต์อ้บแที่นในรูปิข้อ้งเงินเดือ้น โบนัส่ และ 
ค่าต์อ้บแที่นอื้�น ๆ เชน่ เงินส่มูที่บกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพั

สวัสดำิการและผลประโยชุนิ์ 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดให้้มีูส่วั็ส่ดิการและผลปิระโยชน์ต่์าง ๆ 
ทัี่�งในระยะส่ั�นและระยะยาว็ให้้แก่พันักงานนอ้กเห้นือ้จึากทีี่� 
กฎห้มูายแรงงานกำาห้นด เพัื�อ้ดูแลชีวิ็ต์คว็ามูเปิ็นอ้ยู่ข้อ้ง
พันักงานในด้านต่์าง ๆ  และเส่ริมูส่ร้างคว็ามูผูกพันัต่์อ้อ้งค์กร 
เชน่ ปิระกันสุ่ข้ภาพั ปิระกันชีวิ็ต์ ส่ถืานอ้อ้กกำาลังกาย รางวั็ล
อ้ายุงาน และกอ้งทีุ่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพั เป็ินต้์น ส่ำาห้รับกอ้งทีุ่น
ส่ำารอ้งเลี�ยงชีพัปิระกอ้บด้ว็ยเงินส่ะส่มูข้อ้งพันักงาน โดยมีู 
อั้ต์ราร้อ้ยละ 5.0 - 15.0 ข้อ้งค่าจ้ึางต์ามูคว็ามูปิระส่งค์ข้อ้ง 
พันักงาน และเงินส่มูที่บจึาก บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ในอั้ต์ราร้อ้ยละ 5.0  
ข้อ้งค่าจ้ึาง รว็มูทัี่�งผลปิระโยชน์ทีี่�เกิดจึากเงินส่ะส่มูและ 
เงินส่มูที่บดังกล่าว็ ทัี่�งนี�ผลปิระโยชน์ส่ทุี่ธุทีิี่�พันักงานจึะได้รบั
ข่้�นอ้ยูกั่บระยะเว็ลาการที่ำางาน ส่ำาห้รับพันักงานทีี่�ที่ำางานกับ 
บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร ์เป็ินเว็ลาตั์�งแต่์ 3 ปีิข่้�นไปิ จึะได้รบัส่มูที่บเงิน
จึาก บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ เต็์มูจึำานว็น (ร้อ้ยละ 100.0) เมืู�อ้พัน้ส่ภาพั
การเปิน็พันักงาน โดยมูจีึำานว็นพันกังาน 913 คน จึากทัี่�งห้มูด 
921 คน ทีี่�เข้า้รว่็มูกอ้งที่นุส่ำารอ้งเลี�ยงชพีั ห้รอื้คิดเป็ินส่ดัส่ว่็น 
ร้อ้ยละ 99.1

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่นับส่นุนให้้คณีะกรรมูการกอ้งทีุ่นส่ำารอ้ง
เลี�ยงชีพั คัดเลือ้กผู้จัึดการกอ้งทีุ่นทีี่�รับปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลัก 
ธุรรมูาภิบาลการลงทีุ่นส่ำาห้รับผู้ลงทีุ่นส่ถืาบัน (Investment 
Governance Code: “I Code”) และเป็ินผู้จัึดการกอ้งทีุ่น
ทีี่�บริห้ารการลงทุี่นอ้ย่างรับผิดชอ้บโดยคำาน่งถ่ืงปัิจึจัึย 
ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู ส่ังคมู และธุรรมูาภิบาล มีูการปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลัก
ธุรรมูาภิบาลการลงทีุ่นเปิ็นอ้ย่างดี อั้นนำาไปิสู่่การบริห้าร 
การลงทุี่นทีี่�คำาน่งถ่ืงปิระโยชน์สู่งสุ่ดข้อ้งส่มูาชิกกอ้งทุี่น
ส่ำารอ้งเลี�ยงชีพัข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ในระยะยาว็

โดยบริษััที่ห้ลักที่รัพัย์จัึดการกอ้งทีุ่นทีี่�ที่างคณีะกรรมูการ
กอ้งทุี่นส่ำารอ้งเลี�ยงชีพัข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ คัดเลือ้กนั�น  
ได้รับปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลัก I Code และมีูนโยบายธุรรมูาภิบาล 
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นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาลังพัิจึารณีาจัึดแผนส่วั็ส่ดิการ
ส่ำาห้รับพันักงานในต่์างปิระเที่ศ โดยอ้ยู่ระห้ว่็างพิัจึารณีา
จัึดส่วั็ส่ดิการทีี่�นอ้กเห้นือ้จึากกฎห้มูายแรงงานและส่ามูารถื
แข้ง่ขั้นในธุุรกิจึปิระเภที่เดียว็กันห้รอื้ใกล้เคียงให้้แก่พันักงาน

ขั้อพิพาทดำ้านิแรงงานิ 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่มีูข้้อ้พิัพัาที่ด้านแรงงานทีี่�มีูนัยส่ำาคัญ 
ต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ในระยะ 3 ปีิทีี่�ผา่นมูา

นิโยบายบริหารบุคลากรขัอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์  

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคว็ามูมุู่งมัู�นตั์�งใจึในการดูแลพันักงาน
บนห้ลักการข้อ้งคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารีต์ามูปิณีิธุานข้อ้งการ
ดำาเนินธุุรกิจึ ด้ว็ยการบริห้ารและดูแลพันักงานด้ว็ยคว็ามู 
เป็ินธุรรมู จัึดส่วั็ส่ดิการเพัื�อ้ส่่งเส่ริมูชีวิ็ต์คว็ามูเป็ินอ้ยู่ทีี่�ดี  
ต์ลอ้ดจึนส่ร้างและรักษัาส่ภาพัแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานให้้ 
ปิลอ้ดภัยได้มูาต์รฐานส่ากลและมีูบรรยากาศทีี่�เอื้�อ้ต่์อ้การ 
พััฒนาและเติ์บโต์ในส่ายอ้าชีพัข้อ้งพันักงานทีุ่กระดับ
ในอ้งค์กร บนพัื�นฐานข้อ้งการปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูายและ 
ข้้อ้บังคับเกี�ยว็กับห้ลักส่ิที่ธุิมูนุษัยชนข้ั�นพัื�นฐาน และห้ลัก
คว็ามูแต์กต่์างห้ลากห้ลายอ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมู ตั์�งแต่์กระบว็นการ
ส่รรห้า พััฒนา และดูแลรักษัาบุคลากร ต์ลอ้ดจึนส่่งเส่ริมู 
การที่ำางานด้ว็ยค่านิยมูอ้งค์กร 4Ps B.Grimm Core Values 
อั้นได้แก่ ทัี่ศนคติ์ทีี่�ดี (Positivity), คว็ามูร่ว็มูมืูอ้ (Partnership), 
คว็ามูเปิ็นมืูอ้อ้าชีพั (Professionalism) และคว็ามูคิดริเริ�มู
ส่ร้างส่รรค์ (Pioneering Spirit)

แนิวทางการบริหารบุคลากรขัอง บี.กริม  
เพาเวอร์

1. การสิรรหา คั์ด์เลือก และจัด์จ้างบุค์ลากร

กระบว็นการส่รรห้า คัดเลือ้ก และจัึดจ้ึางมีูคว็ามูส่ำาคัญในการ 
คัดกรอ้งบุคลากรทีี่�มีูคว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถื ปิระส่บการณ์ี 
ทัี่ศนคติ์ และค่านิยมู ทีี่�เห้มูาะส่มูและส่อ้ดคล้อ้งกับอ้งค์กร
เพัื�อ้เข้้ามูาที่ำางานกับอ้งค์กร บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยอ้มูรับและ 
เห็้นถ่ืงคุณีค่าข้อ้งคว็ามูแต์กต่์างข้อ้งบุคคล ได้แก่ คว็ามู 
แต์กต่์างข้อ้งเชื�อ้ชาติ์ เพัศ ส่ถืานะที่างเศรษัฐกิจึและสั่งคมู 
อ้ายุ และศาส่นา เป็ินต้์น บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ใช้ข้อ้บเข้ต์ 

การดำาเนินงานข้อ้งแต่์ละห้น่ว็ยงาน และบที่บาที่ห้น้าทีี่� 
ข้อ้งแต่์ละต์ำาแห้น่งงานเป็ินแนว็ที่างในการพิัจึารณีาส่รรห้า
และคัดเลือ้กบุคคล โดยอ้าจึจัึดให้้มีูการที่ดส่อ้บในด้านต่์าง ๆ  
ต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งต์ำาแห้น่งงาน เช่น แบบที่ดส่อ้บ
บุคลิกภาพั แบบที่ดส่อ้บภาษัาอั้งกฤษั และแบบที่ดส่อ้บทัี่กษัะ
และคว็ามูรู้เฉพัาะต์ำาแห้น่ง เป็ินต้์น รว็มูถ่ืงการส่ัมูภาษัณี ์
เชิงพัฤติ์กรรมูเพัื�อ้ปิระกอ้บการพิัจึารณีา ทัี่�งนี� การส่รรห้า 
คัดเลือ้กดังกล่าว็เป็ินไปิต์ามูแผนอั้ต์รากำาลังคนทีี่�กำาห้นดไว้็ 
เพัื� อ้ส่นับส่นุนแผนกลยุที่ธุ์ธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ด้ว็ยห้ลักการในการส่รรห้าคัดเลือ้กและจัึดจ้ึางบุคลากร 
โดยสุ่จึริต์ ผ่านกระบว็นการทีี่�โปิร่งใส่เป็ินธุรรมูและไมู่เลือ้ก
ปิฏิบัติ์นี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถืส่รรห้าและคัดเลือ้ก
บุคลากรทีี่�มีูคณุีส่มูบัติ์เห้มูาะส่มูและส่อ้ดคล้อ้งกับวั็ฒนธุรรมู
อ้งค์กรเพัื�อ้ที่ำางานใน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้อ้ย่างเต็์มูกำาลัง 
คว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถื และมีูศักยภาพัทีี่�จึะข้ับเคลื�อ้นธุุรกิจึ
และเติ์บโต์ไปิพัร้อ้มูกับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้อ้ยา่งยั�งยืน 

2. การพื้ัฒนาองค์์กรและบุค์ลากร

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เน้นการพััฒนาบุคลากรให้้มีูคว็ามูพัร้อ้มู 
ทัี่�งกายและใจึอ้ยา่งส่มูดลุ เพัื�อ้เติ์บโต์ไปิพัรอ้้มูกับการข้ยายตั์ว็
ข้อ้งธุุรกิจึ โดยได้ ปิรบัเปิลี�ยนรูปิแบบการเรยีนรู้ให้้ส่อ้ดคล้อ้ง
กับส่ถืานการณ์ีรูปิแบบการที่ำางานแบบ New Normal และ 
Work from Home ด้ว็ยระบบ Online Learning และ  
Virtual Classroom ผ่านระบบการเรียนรู้ภายในอ้งค์กรทัี่�ง
ในด้าน Technical Skill, Leadership Skill, และ B.Grimm 
Foundation Skill ทัี่�งนี� ในปีิ 2564 มีูจึำานว็นชั�ว็โมูงฝึ้กอ้บรมู
พััฒนาบุคลากรเฉลี�ย 40 ชั�ว็โมูง / คน / ปีิ โดยจัึดฝึ้กอ้บรมู
และพััฒนาบุคลากรในรูปิแบบและเนื�อ้ห้าทีี่�ห้ลากห้ลาย 
ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับรูปิแบบการเรียนรู้ข้อ้งพันักงาน (Learning 
Style) คว็ามูส่นใจึ คว็ามูจึำาเป็ินข้อ้งงาน คว็ามูจึำาเป็ินต์ามู
แผนยุที่ธุศาส่ต์ร์ธุุรกิจึ รว็มูไปิถ่ืงการพััฒนาต์ามูแผนพััฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) ดังตั์ว็อ้ยา่งเชน่ 

1. ห้ลักสู่ต์รการเต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูด้านพัลังงานที่างเลือ้ก
ห้รือ้พัลังงานส่ะอ้าด (Renewable and Clean Energy) 
เพัื�อ้ส่ร้างทัี่กษัะและคว็ามูเข้้าใจึเกี�ยว็กับกระบว็นการ
ผลิต์ไฟ์ฟ์้า ระบบการคว็บคุมู ให้้รอ้งรับการเจึริญเติ์บโต์
ข้อ้งอ้งค์กรในด้านพัลังงานที่างเลือ้กและพัลังงานส่ะอ้าด 
และยุที่ธุศาส่ต์ร์ Net-Zero Carbon ในปีิ 2050 บนคว็ามู
รว่็มูมืูอ้กับส่ถืาบันเที่คโนโลยพีัระจึอ้มูเกล้าเจ้ึาคุณีที่ห้าร
ลาดกระบัง (KMITL) 
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2. ห้ลักสู่ต์รการปิรับโลกทัี่ศน์การที่ำางานเพัื�อ้รับมืูอ้กับโลก
ยุคดิจิึทัี่ล (Digital Transformation) เปิ็นการอ้บรมู
ส่มัูมูนาแบบ Virtual Training โดยจัึดให้้พันักงานทุี่กคน
ร่ว็มูต์ระห้นักรู้ถ่ืงคว็ามูเปิลี�ยนแปิลง และคว็ามูท้ี่าที่าย 
ในโลกธุุรกิจึและการที่ำางานยุคปัิจึจุึบัน ต์ลอ้ดจึนการ 
ปิรับตั์ว็ ปิรับรูปิแบบการที่ำางาน ให้้รอ้งรับส่ถืานการณี์
การเปิลี�ยนแปิลงทีี่�จึะเกิดข้่�นด้านเที่คโนโลยีดิจิึทัี่ล

3. ห้ลักสู่ต์รการพััฒนาคว็ามูเชี�ยว็ชาญต์ามูส่ายงาน 
โดยเฉพัาะทีี่มูบริห้ารจัึดการและการดูแลบำารุงรักษัา 
โรงไฟ์ฟ์า้ (Power Plant Operation and Maintenance) 
ซ่�งได้รับการพััฒนาคว็ามูรู้และทัี่กษัะจึากผู้เชี�ยว็ชาญ 
ทัี่�งภายในและภายนอ้กอ้งค์กรต์ามูมูาต์รฐานทีี่�เป็ิน
ส่ากลข้อ้งธุุรกิจึพัลังงาน โดยให้้มีูวิ็ศว็กรผู้เชี�ยว็ชาญ 
จึากบริษััที่ชั�นนำาระดับส่ากล มูาดำาเนินการฝึ้กอ้บรมู 
เกี�ยว็กับเครื�อ้งจัึกรและระบบคว็บคมุูการผลิต์ไฟ์ฟ์า้ให้้แก่ 
บุคลากรล่ว็งห้น้าก่อ้นเริ�มูผลิต์ไฟ์ฟ์้าอ้ยา่งเป็ินที่างการ 

4. ห้ลักสู่ต์ร “ส่ติ์เพัื� อ้คว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี” (Mindful  
Compassion) เปิ็นการนำาส่มูาธุิและส่ติ์เข้้ามูาเปิ็น 
ส่่ว็นห้น่�งข้อ้งวิ็ถีืชีวิ็ต์และวิ็ถีือ้งค์กร เพัื�อ้ให้้พันักงานได้
เรียนรู้และเข้้าใจึคว็ามูส่ำาคัญข้อ้งการดำาเนินชีวิ็ต์ด้ว็ย
คว็ามูรอ้บคอ้บ ระมัูดระวั็ง ในการดำาเนินชีวิ็ต์ ต์ลอ้ดจึน
ส่ามูารถืนำาไปิปิรับใช้ในการที่ำางานและชีวิ็ต์ปิระจึำาวั็น 
อั้นจึะส่ร้างสุ่ข้ภาพักายและใจึทีี่�แข้็งแรง และมีูคว็ามูสุ่ข้

นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญในการเส่ริมูส่ร้าง
อ้งค์กรแห่้งการเรียนรู้และการจัึดการอ้งค์คว็ามูรู้ โดยมีูการ
ส่ร้างวิ็ที่ยากรภายใน เพัื�อ้ส่่งเส่ริมูการเรียนรู้อ้ย่างยั�งยืนข้อ้ง
อ้งค์กรซ่�งได้รับการพััฒนาการเปิ็นผู้ถ่ืายที่อ้ดอ้งค์คว็ามูรู้ 
ให้้มีูคว็ามูส่ามูารถืในการคิดอ้ยา่งเป็ินระบบมีูภาว็ะที่างจิึต์ใจึ
และอ้ารมูณี์ทีี่�มัู�นคง ส่ามูารถืส่่งเส่ริมูและส่ร้างส่รรค์การ
เรยีนรูร้ว่็มูกันในอ้งค์กรได้บนคว็ามูแต์กต่์างห้ลากห้ลาย และ  
นำาไปิสู่ก่ารพััฒนาอ้งค์กรอ้ยา่งยั�งยืน

3. การรกัษาบุค์ลากร

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการรักษัาบุคลากร  
ด้ว็ยการส่ร้างส่ภาพัแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานทีี่�มีูคว็ามูสุ่ข้ 
ปิลอ้ดภัย มีูระบบค่าต์อ้บแที่นและส่วั็ส่ดิการทีี่�แข้่งข้ันได้ 
และเป็ินธุรรมู ส่่งเส่ริมูการพััฒนาบุคลากรผ่านการจัึดที่ำา
ระบบปิระเมิูนผลการปิฏิบัติ์งานปิระจึำาปีิและการว็างแผน
การเรียนรู้และพััฒนาเฉพัาะบุคคล ซ่�งบุคลากรจึะมูีโอ้กาส่

ปิระเมิูนผลการปิฏิบัติ์งานและว็างแผนการเรียนรู้พััฒนา
ต์นเอ้งก่อ้นพูัดคุยกับหั้ว็ห้น้างานเพัื� อ้รับมูอ้บห้มูายงาน  
(Job Duties) และ/ห้รือ้ ตั์�งเป้ิาห้มูายในการปิฏิบติั์งาน (KPIs) 
ในปีิถัืดไปิร่ว็มูกัน รว็มูถ่ืงระบุพัฤติ์กรรมูทีี่�ส่อ้ดคล้อ้งกับ 
ค่านิยมูอ้งค์กร เพัื�อ้ว็างแนว็ที่างการปิฏิบัติ์งานในอ้นาคต์  
การพัูดคุยเพัื�อ้ติ์ดต์ามูและปิระเมูินผลเทีี่ยบกับเป้ิาห้มูาย 
ทีี่�คาดห้วั็ง (Coaching and Feedback) จึะชว่็ยให้้ทัี่�งบุคลากร
และห้ัว็ห้น้างานมูอ้งเห้็นจุึดแข้็งและจุึดทีี่�ต้์อ้งพััฒนาต่์อ้ไปิ
และมูีโอ้กาส่ส่ร้างผลงานทีี่�ดีข้่�นอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ไปิพัร้อ้มูกับ 
คว็ามูก้าว็ห้น้าในส่ายอ้าชีพั นอ้กจึากนี�ยังส่่งเส่ริมูการส่ร้าง
คว็ามูผูกพันัต่์อ้อ้งค์กรผา่นวั็ฒนธุรรมูข้อ้งคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้าร ี
ทีี่� เ ปิิดโอ้กาส่ให้้บุคลากรทุี่กคนได้แส่ดงคว็ามูคิดเห็้น  
พัูดคุยแลกเปิลี�ยนกันอ้ย่างทัี่�ว็ถ่ืง ต์ลอ้ดจึนมีูการปิระเมิูน
คว็ามูผูกพัันข้อ้งพันักงาน (Employee Engagement  
Survey) ทีุ่ก ๆ 2 ปีิ เพัื�อ้เปิิดโอ้กาส่ให้้บุคลากรได้แส่ดง 
คว็ามูคิดเห็้นและให้้ข้้อ้เส่นอ้แนะกับอ้งค์กรเพัื�อ้ให้้อ้งค์กร
เติ์บโต์ได้อ้ยา่งมัู�นคงต่์อ้ไปิ

ขั้อมูลสำาคัญอ่่นิ ๆ 

ผู้ที�ได้์รับมอบหมายให้รับผิด์ชุอบโด์ยตั้รงในการค์วีบค์ุม
ด์ูแลการทำาบัญชุ ี

นางส่าว็พัรทิี่พัย์ ตั์�งพังศ์บัณีฑิ์ต์ รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่
- ศูนย์กลางการเงินและบัญชี ได้รับมูอ้บห้มูายให้้คว็บคุมู
ดูแลการที่ำาบัญชีข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยข้้อ้มููลเกี�ยว็กับ 
ปิระวั็ติ์ข้อ้งผู้ทีี่� ได้รับมูอ้บห้มูายให้้รับผิดชอ้บโดยต์รง 
ในการคว็บคุมูดูแลการที่ำาบัญชี รายละเอี้ยดปิรากฏต์ามู
หั้ว็ข้้อ้ “คณีะกรรมูการบริษััที่และคณีะผู้บริห้าร” ข้อ้ง 
รายงานฉบับนี�

เลขัานิุการบริษััท

คณีะกรรมูการบริษััที่ได้จัึดให้้มีูเลข้านุการบริษััที่ เพัื�อ้ให้้ 
เป็ินไปิต์ามูมูาต์รา 89/15 แห้่ง พั.ร.บ. ห้ลักที่รัพัย์ฯ  
และดำาเนินการอื้�น ๆ ต์ามูทีี่�คณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่น 
ปิระกาศกำาห้นด โดยทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่  
ครั�งทีี่� 1/2562 เมืู�อ้วั็นทีี่� 14 มูกราคมู 2562 ได้แต่์งตั์�ง  
ห้มู่อ้มูห้ลว็งกนิษัฐา เที่ว็กุล โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 มูกราคมู 
2562 และได้ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งเลข้านุการบริษััที่ โดยมีูผล 
ตั์�งแต่์วั็นทีี่� 1 มูกราคมู 2565 
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ขอบเขตั้หน้าที�ค์วีามรบัผิด์ชุอบหลักของเลขานุการบรษัิท

1. เลข้านุการบริษััที่ เป็ินผู้ที่ำาห้น้าทีี่�ดูแลให้้มีูการปิระชุมู
คณีะกรรมูการ และการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเป็ินไปิอ้ย่าง 
ราบรื�นและโปิรง่ใส่ เป็ินไปิต์ามูระเบียบและกฎห้มูาย

2. เลข้านุการบริษััที่ เป็ินผู้ที่ำาห้น้าทีี่� จัึดเก็บที่ะเบียน
กรรมูการ ห้นังส่ือ้นัดปิระชุมูและรายงานการปิระชุมู
คณีะกรรมูการบริษััที่และรายงานการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น 
เอ้กส่ารรายงานการปิระชุมู รายงานปิระจึำาปีิ และ 
จัึดเก็บรายงานการมูีส่่ว็นได้เส่ียข้อ้งกรรมูการและ 
ผู้บริห้าร รว็มูทัี่�งการอื้�นทีี่�คณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทุี่น 
กำา ห้ น ด ต์ า มู ก ฎ ห้ มู า ย ว่็ า ด้ ว็ ย ห้ ลั ก ที่ รั พั ย์ แ ล ะ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ เมืู�อ้มีูการแต่์งตั์�งเลข้านุการบริษััที่ให้้
ปิระธุานกรรมูการแจ้ึงรายชื�อ้ไปิยังส่ำานักงาน ก.ล.ต์. 
ภายใน 14 วั็น

3. เลข้านุการบริษััที่ มีูห้น้าทีี่�ดำาเนินการปิระส่านงาน 
เกี�ยว็กับการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ และการ
ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น และให้้คำาแนะนำาเกี�ยว็กับกฎห้มูายทีี่� 
คณีะกรรมูการบริษััที่คว็รรับที่ราบ

รายละเอี้ยดข้้อ้มููลเกี�ยว็กับปิระวั็ติ์ข้อ้งเลข้านุการบริษััที่ 
ปิรากฏต์ามูเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 
2564” https://www.bgrimmpower.com/th/investor-re-
lations/downloads/one-reports   

หัวหนิ้าหนิ�วยงานิติรวจสอบภายในิ

นางส่าว็ว็รญัญา ชื�นพัทิี่ยาธุร ผู้จัึดการฝ่้ายอ้าวุ็โส่ - ต์รว็จึส่อ้บ
ภายใน ได้รบัมูอ้บห้มูายให้้คว็บคมุูดแูลการต์รว็จึส่อ้บภายใน
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ข้้อ้มููลเกี�ยว็กับปิระวั็ติ์ข้อ้งหั้ว็ห้น้า 
ห้น่ว็ยงานต์รว็จึส่อ้บภายใน ปิรากฏต์ามูเอ้กส่ารแนบ
ข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� 
“แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.
bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/
one-reports 

หัวหนิ้างานินิักลงทุนิสัมพันิธุ์

นางศลยา ณี ส่งข้ลา ผู้ชว่็ยกรรมูการผู้จัึดการให้ญอ่้าวุ็โส่ ได้รบั 
มูอ้บห้มูายให้้ดำารงต์ำาแห้น่งหั้ว็ห้น้างานนักลงทุี่นสั่มูพัันธุ ์ 
เมืู�อ้วั็นทีี่� 12 ต์ุลาคมู 2561 โดยมีูชอ่้งที่างการติ์ดต่์อ้ดังนี� 

ที่างจึดห้มูาย :   ห้น่ว็ยงานนักลงทีุ่นส่ัมูพัันธุ์
  บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
  เลข้ทีี่� 5 ถืนนกรุงเที่พักรีฑ์า 
  แข้ว็งหั้ว็ห้มูาก เข้ต์บางกะปิิ    
  กรุงเที่พัมูห้านคร 10240
โที่รศัพัท์ี่ :   +66 (0) 2710 3528  
โที่รส่าร    :   +66 (0) 2379 4258
อี้เมูล      :   ir@bgrimmpower.com
เว็็บไซต์์     :   www.bgrimmpower.com

โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ
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ค�าติอบแทนิขัองผู้สอบบัญชุี (Audit Fee)

1.  ค่าต์อ้บแที่นจึากการส่อ้บบัญชี (Audit Fee) 

บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ยจ่ึายค่าต์อ้บแที่นการส่อ้บบัญชี 
ในรอ้บปีิบัญชีทีี่�ผ่านมูาให้้แก่ 

• บริษััที่ ไพัร้ซว็อ้เต์อ้ร์เฮ้าส่์คูเปิอ้ร์ส่ เอ้บีเอ้เอ้ส่ จึำากัด 
(PwC) จึำานว็นเงินรว็มู 15,123,500 บาที่ โดยเปิ็นค่า 
ส่อ้บบัญชีข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มู 4,090,000 บาที่ 
และข้อ้งบริษััที่ยอ่้ย รว็มู 11,033,500 บาที่  

• ส่ำานักงานส่อ้บบญัชทีีี่�ผู้ส่อ้บบัญชสี่งักัด บุคคลห้รอื้กิจึการ
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับผู้ส่อ้บบัญชีและส่ำานักงานส่อ้บบัญชี 
ทีี่� ผู้ส่อ้บบัญชีส่ังกัด เป็ินจึำานว็นเงินรว็มู 95,850  
เห้รียญส่ห้รัฐฯ 1,095,000,000 เวี็ยดนามูดอ้ง 10,000 
มูาเลเซียริงกิต์ และ 320,000 ฟ์ิลิปิปิินส่์เปิโซ  

2.  ค่าบริการอื้�นทีี่�นอ้กเห้นือ้จึากงานส่อ้บบัญชี (Non-Audit  
 Fee) 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ยจ่ึายค่าบริการอื้�น ซ่�งได้แก่ 
การต์รว็จึส่อ้บการปิฏิบัติ์ต์ามูเงื� อ้นไข้ข้อ้งบัต์รส่่งเส่ริมู 
การลงที่นุ (BOI) และค่าทีี่�ปิรก่ษัาการปิรับปิรุงระบบงานให้้แก่ 

• บริษััที่ ไพัร้ซว็อ้เต์อ้ร์เฮ้าส์่คูเปิอ้ร์ส่ เอ้บีเอ้เอ้ส่ จึำากัด 
(PwC) จึำานว็นเงินรว็มู 1,020,000 บาที่ และไมู่มีูส่่ว็น 
ทีี่�จึะต้์อ้งจ่ึายในอ้นาคต์อั้นเกิดจึากการต์กลงทีี่�ยังให้้
บริการไมู่แล้ว็เส่ร็จึในรอ้บปีิทีี่�ผ่านมูา

• ส่ำานักงานส่อ้บบัญชีทีี่� ผู้ส่อ้บบัญชีสั่งกัด บุคคล ห้รือ้
กิจึการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับผู้ส่อ้บบัญชีและส่ำานักงานส่อ้บ
บัญชีทีี่�ผู้ส่อ้บบัญชีส่ังกัดในรอ้บปีิบัญชีทีี่�ผ่านมูาจึำานว็น 
7,150,000 บาที่ และไมู่มีูส่่ว็นทีี่�จึะต้์อ้งจ่ึายในอ้นาคต์ 
อั้นเกิดจึากการต์กลงทีี่�ยังให้้บริการไมู่แล้ว็เส่ร็จึในรอ้บปิี 
ทีี่�ผ่านมูา

ทัี่�งนี� บุคคลห้รือ้กิจึการทีี่� เกี�ยว็ข้้อ้งกับผู้ส่อ้บบัญชีและ
ส่ำานักงานส่อ้บบัญชีทีี่�ผู้ส่อ้บบัญชีส่ังกัดข้้างต้์นไมู่เป็ินบุคคล
ห้รือ้กิจึการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย
ต์ามูข้้อ้กำาห้นดจึรรยาบรรณีข้อ้งผู้ปิระกอ้บวิ็ชาชีพับัญช ี
ในส่่ว็นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการต์รว็จึส่อ้บงบการเงินรว็มูและ 
งบการเงินเฉพัาะกิจึการทีี่�กำาห้นดโดยส่ภาวิ็ชาชีพับัญชี 
ในพัระบรมูราชูปิถัืมูภ์

โคัริงสริ้างการิกำากับีดู้แลกิจการิ
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1.	 นายปกรณ์์	ทวีีสิิน		
 ประธานกรรมการ 

2.	 นายฮาราลด์์	ลิงค์์
 กรรมการ / 
 ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร /
 ประธานคณะกรรมการจ้ัดการ / 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยง  

3.	 นางสิาวีค์าโรลีน	
	 โมนิค์มารีค์รีสิตีีน	ลิงค์์
 กรรมการ / 
 กรรมการสี่รรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแที่น  

4.	 นายสิมเกียรตีิ	ศิิริชาตีิไชย
 กรรมการอิสี่ระ / 
 ประธานคณะกรรมการสี่รรหา
 และพิิจ้ารณาค่าตอบแที่น /
 กรรมการกำากับดูแลกิจ้การและความยั�งยืน

5.	 นางเกตีุวีลี	นภาศัิพท์
 กรรมการอิสี่ระ / 
 กรรมการสี่รรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแที่น

6.	 นางอััญชลี	ชวีนิชย์
 กรรมการอิสี่ระ / 
 ประธานคณะกรรมการตรวจ้สี่อบ / 
 กรรมการกำากับดูแลกิจ้การและความยั�งยืน

7.	 นายอันสุิรณ์	์แสิงนิ�มนวีล
 กรรมการอิสี่ระ /
 ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจ้การ
 และความยั�งยืน / 
 กรรมการตรวจ้สี่อบ 

8.	 นางสุินยี	์ศิรไชยธนะสุิข
 กรรมการอิสี่ระ / 
 กรรมการตรวจ้สี่อบ /    
 กรรมการกำากับดูแลกิจ้การและความยั�งยืน

9.	 ค์ุณ์หญิงสุิชาด์า	กีระนันทน์
 ประธานกรรมการอิสี่ระ /
 กรรมการอิสี่ระ /     
 กรรมการสี่รรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแที่น 

10.	 นายเฟลิกซ์์	ด์นัย	ลิงค์์	
 กรรมการ 

1.	นายปกรณ์	์ทวีีสิิน		
 ประธานกรรมการ

2.	นายฮาราลด์์	ลิงค์์
 กรรมการ 

3.	นางสิาวีค์าโรลีน	
	 โมนิค์มารีค์รีสิตีีน	ลิงค์์
 กรรมการ

4.	นายสิมเกียรตีิ	ศิิริชาตีิไชย
 กรรมการอิสี่ระ

5.	นางเกตุีวีลี	นภาศัิพท์
 กรรมการอิสี่ระ

6.	นางอััญชลี	ชวีนิชย์
 กรรมการอิสี่ระ

7.	นายอันุสิรณ์	์แสิงนิ�มนวีล
 กรรมการอิสี่ระ

8.	นางสุินีย์	ศิรไชยธนะสุิข
 กรรมการอิสี่ระ

9.	คุ์ณ์หญิงสุิชาด์า	
	 กีระนันทน์
 ประธานกรรมการอิสี่ระ

10.	นายเฟลิกซ์์	ด์นัย	ลิงค์์	
 กรรมการ

ค์ณ์ะกรรมการบริษััทและค์ณ์ะผู้้�บริหาร

คณะกรรมการบริษััที่และคณะผูู้้บริหาร

ค์ณ์ะกรรมการบริษััท
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คณะกรรมการบริษััท 

นิายปกรณ์ ทวีสินิ  
ปิระธุานกรรมูการ / กรรมูการผู้มีูอ้ำานาจึลงนามู  

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 22 เมูษัายน 2564  

อายุ 82 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
•  อ้นุปิริญญา, The Chartered Institute of Bankers, 

London 

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Directors Certification Program (DCP) 

รุน่ 0/2543
• ห้ลักสู่ต์ร The Role of Chairman Program (RCP)  

รุน่ 16/2550

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกรไที่ย (ปิริญญาบัต์ร ว็ปิอ้.) 

วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกร รุน่ 311

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 4 แหง่ 
• ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ ศกรกมูล จึำากัด
• ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ คสุ่คนธุ ์จึำากัด
• ปิระธุานกรรมูการ บริ ษััที่ คอ้ลเกต์-ปิาล์มูโอ้ลีฟ์  

 (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ทีี่ดี คอ้นซัลติ์�ง จึำากัด 

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2565 - ปัิจึจุึบัน  ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่  บ.ีกริมู  เพัาเว็อ้ร์ 

จึำากัด (มูห้าชน) 
2564 - ปัิจึจุึบัน   กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 

(มูห้าชน)
2553 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ ศกรกมูล จึำากัด
2553 - ปัิจึจุึบัน  ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ คสุ่คนธุ ์จึำากัด
2545 - ปัิจึจุึบัน   ปิระธุานกรรมูการ บรษัิัที่ คอ้ลเกต์-ปิาล์มู

โอ้ลีฟ์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
2542 - 2562 กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการ

ต์รว็จึส่อ้บ บริษััที่ โรงแรมูรอ้ยัลอ้อ้คิด 
(ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด (มูห้าชน) 

2559 - 2561         กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานคณีะ
กรรมูการต์รว็จึส่อ้บ บริษััที่ บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) 

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัอง บี.กริม เพาเวอร์ 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   - หุ้้น
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู   - หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ

ห้มูายเห้ต์ุ : 
นายปิกรณี์ ที่วี็ส่ิน ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 
2564 และได้รับแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการแที่นนายฮาราลด์ ลิงค์  
ทีี่�ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
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นิายฮาราลดำ์ ลิงค์
กรรมูการ / ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร / 
ปิระธุานคณีะกรรมูการจัึดการ / 
ปิระธุานคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง / 
กรรมูการผู้มีูอ้ำานาจึลงนามู

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 26 กรกฎาคมู 2536

อายุ 66 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• บริห้ารธุุรกิจึดุษัฎีบัณีฑิ์ต์กิต์ติ์มูศักดิ�  (การจัึดการ) 

มูห้าวิ็ที่ยาลัยเที่คโนโลยีราชมูงคลศรีวิ็ชัย
• Master of Business Administration, University of  

St. Gallen Switzerland

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Director Accreditation Program (DAP)  

ปีิ 2560

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รการปิ้อ้งกันราชอ้าณีาจัึกรภาครัฐร่ว็มูเอ้กชน 

(ปิริญญาบัต์ร ปิรอ้.)  รุ่นทีี่�  17 วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกัน 
ราชอ้าณีาจัึกร ปีิ 2547

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น 
(ว็ต์ที่.) รุน่ทีี่� 11 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งด้านวิ็ที่ยาการพัลังงาน (ว็พัน.) 
รุน่ทีี่� 2 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการพัลังงาน

• ห้ลักสู่ต์รนักบริห้ารระดับสู่งด้านการพััฒนาธุุรกิจึ
อุ้ต์ส่าห้กรรมูและการลงทีุ่น (ว็ธุอ้.) รุ่นทีี่� 1 ส่ถืาบัน
วิ็ที่ยาการธุุรกิจึและอุ้ต์ส่าห้กรรมู 

• การปิรับตั์ว็ข้อ้งธุุรกิจึเพืั�อ้รอ้งรับการขั้บเคลื�อ้นเข้้าสู่ ่
ยุคเศรษัฐกิจึดิจิึทัี่ล (ห้ลักสู่ต์รอ้บรมูภายใน) โดยส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย ปีิ 2563

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ   
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย 
จำานวน 2 แหง่
• กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานคณีะกรรมูการกำาห้นด 

ค่าต์อ้บแที่นและส่รรห้ากรรมูการ บรษัิัที่ ที่รู คอ้รป์ิอ้เรชั�น 
จึำากัด (มูห้าชน)

• กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ อิ้นโดรามูา เว็นเจึอ้ร์ส่ จึำากัด (มูห้าชน)

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน) 
จำานวน 102 แหง่
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ ซิตี์� ระยอ้ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อู่้ต์ะเภา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ชลบุรี) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (บอ่้วิ็น) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง 
 (แห้ลมูฉบัง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ยันฮี โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เส่นา โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์(ดับบลิว็เอ้ชเอ้) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ส่พัีวี็ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ 
 (แห้ลมูฉบัง) จึำากัด
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• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมูแอ้นโก จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ร์คอ้นดิชั�นนิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ร์คอ้นดิชั�นนิ�ง โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อั้ลมู่า ลิงค์ บิลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อั้ลมู่า ลิงค์ บิลดิ�ง เซอ้ร์วิ็ส่เซส่ 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู คันที่รี คลับ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อิ้นเต์อ้ร์เนชั�นแนล จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บ.ีกริมู อิ้นเต์อ้ร์แนชั�นแนล เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู จึอ้ยน์ เว็็นเจึอ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู มูารีไที่ม์ู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู มัูลติ์ โปิรดักส่์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ฮามู่อ้น บี.กริมู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ช แอ้นด์ โก จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ พัุดนำา จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้นาคต์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู คูลลิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ลิงค์ แมูนูแฟ์คเจึอ้ริ�ง 1999 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ นิว็โก้มูาร์เก็ต์ติ์�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ แพันเรล (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริ ษััที่ พัีซี เ อ็้มู  ที่รานส่ปิอ้ร์ต์  แอ้นด์  

อิ้นดัส่เต์รียล ซัพัพัลายส่์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอื้�อ้งนาง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอื้�อ้งส่าย จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ กริมู อิ้นส่ต์อ้ลเลชั�น เซอ้ร์วิ็ส่เซส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เฮ็ลธุแคร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ไบโอ้มูอ้นเด้ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ พัิมูาลัย รีส่อ้ร์ที่ แอ้นด์ ส่ปิา จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เมูทัี่ลเวิ็ร์ค เซอ้ร์วิ็ส่เซส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ แคเรียร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แบบคอ้ค เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ B.Grimm Energy Investments Corporation

• กรรมูการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.
• กรรมูการ B.Grimm Industrial Investments 
 Corporation
• กรรมูการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.
• กรรมูการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
• กรรมูการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
• กรรมูการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (เอ้ไอ้อี้-เอ็้มูทีี่พัี) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ รามูคำาแห้ง 191 จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ อ้หิ้งส่า เคทีี่เค จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ ซีเมูนส่์ เอ้นเนอ้ร์ยี� จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ ว็สุ่ธุารา จึำากัด 
• กรรมูการ ส่ภากาชาดไที่ย
• กรรมูการ บริษััที่ เซฟ์วิ็�งส่์เอ้เซีย (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ โซลาร์ว็า จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ทีี่พัีเอ้ส่ คอ้มูเมูอ้ร์เชี�ยล จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ยูนิซัส่ กรีน เอ็้นเนอ้ร์จีึ จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ ไที่ย วิ็นด์ เพัาเว็อ้ร์ (มุูกดาห้าร) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บอ่้ที่อ้งวิ็นด์ฟ์าร์มู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชนแดน) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชะอ้ำา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชัยบาดาล) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ซับให้ญ)่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (บำาเห้น็จึณีรงค์) 

จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู โซลาร ์เพัาเว็อ้ร ์(ยางต์ลาด) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ รูฟ์ท็ี่อ้ปิ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ว็านรนิว็าส่) 

จึำากัด
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• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ศรีบุญเรือ้ง) 
จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ส่ระแก้ว็) 1 
จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่มูาร์ที่ โซลูชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ แอ้ลเอ็้นจีึ เจึวี็ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ส่.นภา โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ โปิรเกรส่ อิ้นเต์อ้ร์เคมู (ปิระเที่ศไที่ย) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ส่เปิคต์รัมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ส่ยามู ดิจิึทัี่ล เลนดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ มูาส่ิ กรุ๊ปิ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาให้เกิดค์วาม่ขััดแย้งทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2563 - ปัิจึจุึบัน   ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร ปิระธุาน 

  คณีะกรรมูการจัึดการ และปิระธุาน 
  คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง บริษััที่  
  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) 

2536 - ปัิจึจุึบัน   กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด  
  (มูห้าชน)

2564 - ปัิจึจุึบัน     กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ อิ้นโดรามูา   
  เว็นเจึอ้ร์ส่ จึำากัด (มูห้าชน)

2553 - ปัิจึจุึบัน  กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ ที่รู คอ้ร์ปิอ้เรชั�น 
จึำากัด (มูห้าชน)

2536 - 2565 ปิระธุานกรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
จึำากัด (มูห้าชน)

2561 - 2563 กรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น 
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2541 - 2563 กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ ปูินซีเมูนต์์ 
  นครห้ลว็ง จึำากัด (มูห้าชน)
อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง  637,399,700  หุ้้น (ร้อ้ยละ 24.45)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น 
บุต์ร   - หุ้้น 
รว็มู  637,399,700 หุ้้น 

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา 
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ  
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย 
บิดานางส่าว็คาโรลีน โมูนิคมูารีครีส่ตี์น ลิงค์ 
และนายเฟ์ลิกซ์ ดนัย ลิงค์ 
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นิางสาวคาโรลีนิ โมนิิคมารีครีสติีนิ ลิงค์
กรรมูการ / กรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น / 
กรรมูการผู้มีูอ้ำานาจึลงนามู

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 1 มูกราคมู 2552

อายุ 39 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิริญญาต์รี ส่าข้าการจัึดการธุุรกิจึระห้ว่็างปิระเที่ศ  

European Business School Madrid (EBS)

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุน่ 125/2559
• ห้ลักสู่ต์ร Ethical Leadership Program (ELP)  

รุน่ 242564 

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ปิระกาศนียบัต์รห้ลักสู่ต์รกฎห้มูายธุุรกิจึ Manhattan 

Institute of Management, New York, USA
• ปิระกาศนียบัต์รห้ลักสู่ต์รการเงินและเศรษัฐกิจึ European 

Business School France (EBS)

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-   

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 41 แหง่
• กรรมูการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.
• กรรมูการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.
• กรรมูการ B.Grimm Industrial Investments Corporation
• กรรมูการ B.Grimm Energy Investments Corporation
• กรรมูการ บริษััที่ อ้นาคต์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อั้ลมู่า ลิงค์ บิลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อั้ลมู่า ลิงค์ บิลดิ�ง เซอ้ร์วิ็ส่เซส่ 

จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ บ.ีกริมู อิ้นเต์อ้ร์แนชั�นแนล เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู จึอ้ยน์ เว็็นเจึอ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู มูารีไที่ม์ู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมูแอ้นโก จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู คูลลิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ส่พัีวี็ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ แคเรียร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เมูอ้ร์ค จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ร์คอ้นดิชั�นนิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้หิ้งส่า เคทีี่เค จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ชับบ์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แคเรียร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ พัดุนำา จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอื้�อ้งส่าย จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ รามูคำาแห้ง 191 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ นิว็โก้มูาร์เก็ต์ติ์�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ลิงค์ แมูนูแฟ์คเจึอ้ริ�ง 1999 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ส่ยามู ดิจิึทัี่ล เลนดิ�ง จึำากัด
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กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2561 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น 

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
2552 - ปัิจึจุึบัน  กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 

(มูห้าชน)
2563 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุาน บริษััที่ บี.กริมู จึอ้ยน์ เว็็นเจึอ้ร์  

โฮลดิ�ง จึำากัด
อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง  28,350,000  หุ้้น  (ร้อ้ยละ 1.0875)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู  28,350,000  หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
บุต์รส่าว็นายฮาราลด์ ลิงค์ และพัี�ส่าว็นายเฟ์ลิกซ์ ดนัย ลิงค์ 

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิายสมเกียรติิ ศิูริชุาติิไชุย
กรรมูการอิ้ส่ระ / ปิระธุานคณีะกรรมูการส่รรห้า
และพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น / 
กรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 8 มิูถืุนายน 2559

อายุ 57 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิริญญาโที่ Master of Business Administration  

(Finance), University of Pennsylvania (Wharton), USA
• ปิริญญาต์รี วิ็ศว็กรรมูศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ (เกียรติ์นิยมู) 

จุึฬาลงกรณี์มูห้าวิ็ที่ยาลัย

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักส่ตู์ร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

รุน่ 29/2561
• ห้ลักสู่ต์ร IT Governance and Cyber Resilience  

Program (ITG) รุน่ 4/2560
• ห้ลักสู่ต์ร Role of Chairman Program (RCP)  

รุน่ 39/2559
• ห้ลักสู่ต์ร Directors Certification Program (DCP)  

รุน่ 178/2556
• ห้ลักสู่ต์ร Director Accreditation Program (DAP) 

 รุน่ 84/2553
• ห้ลักสู่ต์ร Role of the Compensation Committee (RCC) 

รุน่ 11/2553
• ห้ลักสู่ต์ร Board Nomination and Compensation  

Program (BNCP) 10/2563 

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• Advanced Management Program, Harvard Business 

School, USA ปีิ 2558
• ปิระกาศนียบัต์ร ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่ง ส่ถืาบัน

วิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น (ว็ต์ที่.) ปีิ 2557
• ห้ลักสู่ต์รการปิ้อ้งกันราชอ้าณีาจัึกรภาครัฐร่ว็มูเอ้กชน 

(ปิริญญาบัต์ร ปิรอ้.) วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกร  
ปีิ 2553

• High Performance Leadership, IMD, Lausanne  
Switzerland ปีิ 2551

• Advanced HR Executive, Michigan Ross School of 
Business, USA ปีิ 2550

• การปิรับตั์ว็ข้อ้งธุุรกิจึเพืั�อ้รอ้งรับการขั้บเคลื�อ้นเข้้าสู่ ่
ยุคเศรษัฐกิจึดิจิึทัี่ล (ห้ลักสู่ต์รอ้บรมูภายใน) โดยส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย ปีิ 2563

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
จำานวน 1 แหง่
• กรรมูการ ปิระธุานคณีะกรรมูการอ้ำานว็ยการบริห้าร 

ปิระธุานคณีะกรรมูการบริห้ารจัึดการคว็ามูเสี่�ยง และ
ปิระธุานคณีะกรรมูการอ้ำานว็ยการเที่คโนโลยีและ
ส่ารส่นเที่ศ (ระดับจัึดการ) บริษััที่ เมืูอ้งไที่ยปิระกันภัย 
จึำากัด (มูห้าชน)  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 4 แหง่
• กรรมูการ ปิระธุานคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง  

ร อ้ ง ปิ ร ะ ธุ า น ค ณี ะ ก ร ร มู ก า ร ส่ ร ร ห้ า เ เ ล ะ กำา ห้ น ด 
ค่าต์อ้บแที่น กรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และปิระธุานคณีะ 
ทีี่�ปิร่กษัาปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร บริษััที่ เมืูอ้งไที่ย
ปิระกันชีวิ็ต์ จึำากัด (มูห้าชน)

• กรรมูการ บริษััที่ เมืูอ้งไที่ย กรุ๊ปิ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เมูต์ต์ากิจึ จึำากัด
• คณีะกรรมูการอ้ำานว็ยการกลุ่มูบรกิารที่างการแพัที่ย ์และ

หั้ว็ห้น้าคณีะทีี่�ปิรก่ษัาข้อ้งคณีะกรรมูการที่รัพัยากรบุคคล 
ส่ภากาชาดไที่ย

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2561 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานคณีะกรรมูการส่รรห้าและ 
   พัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น และกรรมูการ 
   กำา กับ ดูแลกิจึการและคว็ามูยั� งยืน  
   บริษััที่  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
2559 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
   จึำากัด (มูห้าชน)
2563 - ปัิจึจุึบัน คณีะกรรมูการอ้ำานว็ยการกลุ่มูบริการ 
   ที่างการแพัที่ยแ์ละหั้ว็ห้น้าคณีะทีี่�ปิรก่ษัา  
   ข้อ้งคณีะกรรมูการที่รัพัยากรบุคคล  
   ส่ภากาชาดไที่ย
2563 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ เมูต์ต์ากิจึ จึำากัด
2556 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานคณีะกรรมูการอ้ำานว็ยการ 
   เที่คโนโลยีและส่ารส่นเที่ศ (ระดับจัึดการ)  
   บรษัิัที่ เมืูอ้งไที่ยปิระกันภัย จึำากัด (มูห้าชน) 
2556 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ เมืูอ้งไที่ยปิระกันภัย  
   จึำากัด (มูห้าชน)
2552 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ เมืูอ้งไที่ยปิระกันชีวิ็ต์  
   จึำากัด (มูห้าชน)
2552 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ เมืูอ้งไที่ย กรุ๊ปิ โฮลดิ�ง  
   จึำากัด
2558 - 2562 ทีี่�ปิร่กษัาคณีะกรรมูการอ้ำานว็ยการ  

โรงพัยาบาลจุึฬาลงกรณีแ์ละโรงพัยาบาล 
ส่มูเด็จึพัระบรมูราชเที่วี็ ณี ศรีราชา

2557 - 2562 กรรมูการ บริษััที่ การบินไที่ย จึำากัด 
(มูห้าชน)

2560 - 2561  อ้นุกรรมูการวิ็ส่ามัูญเกี�ยว็กับการส่ร้าง
และพััฒนาคุณีภาพักำาลังคนภาครัฐ
ส่ำานักงานคณีะกรรมูการข้้าราชการ
พัลเรือ้น

2556 - 2561  อ้ นุ ก ร ร มู ก า ร บ ริ ห้ า ร ค ว็ า มู เ ส่ี� ย ง 
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่งปิระเที่ศไที่ย

2551 - 2561  อ้นุกรรมูการวิ็ส่ามูญัเกี�ยว็กับการบรหิ้าร
จัึดการกำาลังคนคุณีภาพัข้อ้งราชการ 
ส่ำานักงานคณีะกรรมูการข้้าราชการ
พัลเรือ้น

2556 - 2558  กรรมูการและปิระธุานกรรมูการบริห้าร
คว็ามูเส่ี�ยงอ้งค์การ ธุนาคารกสิ่กรไที่ย 
จึำากัด (มูห้าชน) 

2554 - 2555  ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ ห้ลักที่รัพัย์
จัึดการกอ้งทีุ่นกส่ิกรไที่ย จึำากัด

2554 - 2555 ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ ศูนย์วิ็จัึย 
กส่ิกรไที่ย จึำากัด

2553 – 2556  รอ้งกรรมูการผู้จัึดการอ้าวุ็โส่ ธุนาคาร
กส่ิกรไที่ย จึำากัด (มูห้าชน)

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง  121,200 หุ้้น (ร้อ้ยละ 0.0046)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู  121,200  หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
- ไมู่มีู -
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นิางเกติุวลี นิภาศัูพท์
กรรมูการอิ้ส่ระ / กรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีา 
ค่าต์อ้บแที่น

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 8 มิูถืุนายน 2559

อายุ 66 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิรญิญาโที่ Master of Business Administration (MBA), 

Fairleigh Dickinson University
• ปิริญญาต์รี นิติ์ศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Directors Certification Program (DCP)  

ปีิ 2546

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกรไที่ย (ปิริญญาบัต์ร ว็ปิอ้.) 

วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกร ปีิ 2547
• ห้ ลั ก สู่ ต์ ร ก า ร ป้ิ อ้ ง กั น ร า ช อ้ า ณี า จัึ ก ร ภ า ค รั ฐ ร่ ว็ มู

เอ้กชน (ปิริญญาบัต์ร ปิรอ้.) รุ่นทีี่� 17 วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกัน 
ราชอ้าณีาจัึกร 

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น 
(ว็ต์ที่.) รุน่ทีี่� 14 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น 

• ห้ลักสู่ต์รภูมิูพัลังแผ่นดิน ส่ำาห้รับผู้บริห้ารระดับสู่งข้อ้ง
ปิระเที่ศ รุน่ทีี่� 1 จุึฬาลงกรณี์มูห้าวิ็ที่ยาลัย

• ห้ลักส่ตู์รนกับรหิ้ารระดับส่งู ธุรรมูศาส่ต์รเ์พัื�อ้ส่งัคมู (นมูธุ.) 
รุน่ทีี่� 2 มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งด้านวิ็ที่ยาการพัลังงาน (ว็พัน.) 
รุน่ 5 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการพัลังงาน

• การปิรับตั์ว็ข้อ้งธุุรกิจึเพัื� อ้รอ้งรับการขั้บเคลื�อ้นเข้้าสู่ ่
ยุคเศรษัฐกิจึดิจิึทัี่ล (ห้ลักสู่ต์รอ้บรมูภายใน) โดยส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย ปีิ 2563

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-   

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 27 แหง่
• ปิระธุานกรรมูการ และปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร  

บริษััที่ ส่.นภา (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
• ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ โกลบอ้ล ยูทิี่ลิตี์� เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ เจึมู เอ็้นไว็รันเมูนทัี่ล  

แมูเนจึเมู้นท์ี่ จึำากัด
• ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ ที่รู ไอ้คอ้นส่ยามู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ส่.นภา พัร็อ้พัเพัอ้ร์ตี์� จึำากัด
• กรรมูการ และกรรมูการบริห้าร บริษััที่ ส่ยามูพิัว็รรธุน์ 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ส่ยามูพัารากอ้น ดีเว็ลลอ้ปิเมู้นท์ี่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ส่ยามูพัารากอ้น รีเที่ล จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ไอ้คอ้นส่ยามู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ดิ ไอ้คอ้นส่ยามู เรส่ซิเดนซ์ คอ้ร์ปิอ้เรชั�น 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ดิ ไอ้คอ้นส่ยามู ซูเปิอ้ร์ลักซ์ เรส่ซิเดนซ์ 

คอ้ร์ปิอ้เรชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ กัส่โก้ว็อ้เต์อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เคเอ้ส่พัีเคเอ้ช โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ดิ ไอ้คอ้นส่ยามู เจ้ึาพัระยา ริเว็อ้ร์ 

โฮลดิ�งส่์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ รอ้ยัล พัารากอ้น เอ็้นเต์อ้ร์ไพัรส่์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ส่ยามูพัิว็รรธุน์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ็้นซี (2015) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ็้นวี็ จึำากัด
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• คณีะที่ำางานดำาเนินงานร้านภูฟ์้า
• กรรมูการ บริษััที่ ซีแอ้นด์เค โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ทีี่พัี แลนด์ (2017) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ส่ยามู ริเว็อ้ร์ โฮลดิ�งส่์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ชเอ้ช แลนด์ ดีเว็ลลอ้ปิเมู้นท์ี่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ็้มูพัีพัี โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ็้นจีึ โซลูชั�นส่์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ พัระอ้าทิี่ต์ย์แลนด์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ กิจึการร่ว็มูค้า เอ้ส่เอ็้นจีึ เอ็้นจิึเนียริ�ง  

เซอ้ร์วิ็ส่เซส่ จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2561 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น 

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
2559 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 

จึำากัด (มูห้าชน)
ปัิจึจุึบัน ปิระธุานกรรมูการ และปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�

บริห้าร บรษัิัที่ ส่.นภา (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด
ปัิจึจุึบัน ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ โกลบอ้ลยูทิี่ลิตี์� 

เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
ปัิจึจุึบนั ปิระธุานกรรมูการ บรษัิัที่ เจึมู เอ็้นไว็รนั- 

เมูนทัี่ล แมูเนจึเมู้นท์ี่ จึำากัด
อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง  424,200 หุ้้น (ร้อ้ยละ 0.0163)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู 424,200  หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-
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นิางอัญชุลี ชุวนิิชุย์
กรรมูการอิ้ส่ระ / ปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ / 
กรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 8 มิูถืุนายน 2559

อายุ 71 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิริญญาโที่ Master of Science (Engineering  

Management), University of Missouri-Rolla, USA
• ปิริญญาต์รี วิ็ศว็กรรมูศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ (อุ้ต์ส่าห้การ) 

จุึฬาลงกรณี์มูห้าวิ็ที่ยาลัย

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Audit  Committee Program (ACP)  

รุน่ 1/2547
• ห้ลักสู่ต์ร Directors Certification Program (DCP)  

รุน่ 45/2547
• ห้ลักสู่ต์ร Finance for Non Finance Directors (FND)  

รุน่ 10/2547
• ห้ลักสู่ต์ร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุน่ 13/2549 
• ห้ลักสู่ต์ร Ethical Leadership Program (ELP)  

รุน่ 23/2564
• ห้ลักสู่ต์ร Risk Management for Corporate Leaders 

(RCL) รุน่ 24/2564 
• ห้ลักสู่ต์ร Refreshment Training Program (RFP)  

รุ่น 2/2564 Leading Your Business through  
Uncertainties

• ห้ลักสู่ต์ร Refreshment Training Program (RFP)  
รุ่น 3/2564 Lessons Learnt from Financial Cases:  
How Board should React

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ ลั ก สู่ ต์ ร ก า ร ป้ิ อ้ ง กั น ร า ช อ้ า ณี า จัึ ก ร ภ า ค รั ฐ ร่ ว็ มู

เอ้กชน (ปิริญญาบัต์ร ปิรอ้.) รุ่นทีี่� 11 วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกัน 
ราชอ้าณีาจัึกร ปีิ 2541

• ห้ลักสู่ต์รการเมูือ้งการปิกครอ้งในระบอ้บปิระชาธุิปิไต์ย 
ส่ำาห้รับนักบริห้ารระดับสู่ง (ปิปิร.) รุ่นทีี่�  6 ส่ถืาบัน 
พัระปิกเกล้า ปีิ 2545 

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น 
(ว็ต์ที่.) รุน่ทีี่� 7/2551 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น

• ห้ลักสู่ต์รการบริห้ารจัึดการด้านคว็ามูมัู�นคงขั้�นสู่ง  
รุน่ทีี่� 3/2555 วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกร 

• ห้ลักสู่ต์รนักบริห้ารการยุติ์ธุรรมูที่างปิกครอ้งระดับสู่ง 
(บยปิ.) รุ่นทีี่� 4/2555 วิ็ที่ยาลัยยุติ์ธุรรมูที่างปิกครอ้ง 
ส่ำานักงานศาลปิกครอ้ง  

• ห้ลักส่ตู์รผู้บริห้ารระดับส่งู ด้านวิ็ที่ยาการพัลังงาน (ว็พัน.) 
รุน่ทีี่� 3/2557 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการพัลังงาน 

• ห้ลักสู่ต์รห้ลักนิติ์ธุรรมูเพัื�อ้ปิระชาธุิปิไต์ย (นธุปิ.) รุ่นทีี่� 
2/2557 วิ็ที่ยาลัยรัฐธุรรมูนูญ ส่ถืาบันรัฐธุรรมูนูญศ่กษัา 
ส่ำานักงานศาลรัฐธุรรมูนูญ 

• การปิรับตั์ว็ข้อ้งธุุรกิจึเพืั�อ้รอ้งรับการขั้บเคลื�อ้นเข้้าสู่ ่
ยุคเศรษัฐกิจึดิจิึทัี่ล (ห้ลักสู่ต์รอ้บรมูภายใน) โดยส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย ปีิ 2563

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
จำานวีน 2 แหง่ 
• กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ  

บริษััที่ อี้โนเว็ รับเบอ้ร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด (มูห้าชน)
• กรรมูการอิ้ส่ระ ปิระธุานกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และกรรมูการ 

บรรษััที่ภิบาลและการพััฒนาอ้ย่างยั�งยืน บริษััที่ ดับบลิว็
เอ้ชเอ้ คอ้ร์ปิอ้เรชั�น จึำากัด (มูห้าชน)  

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ



170 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 6 แหง่
• นายกส่มูาคมูนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูไที่ยและพัันธุมิูต์ร
• ปิระธุานมููลนิธุเิพัื�อ้การอ้นุรักษ์ั - ฟ์้� นฟ์ปูิะการงัและชายห้าด
• ทีี่�ปิร่กษัากิต์ติ์มูศักดิ� ส่ำานักงานเพัื�อ้การพััฒนาระเบียง

เศรษัฐกิจึพัิเศษัภาคต์ะวั็นอ้อ้ก (EEC)
• กรรมูการส่ภามูห้าวิ็ที่ยาลัยผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิ และกรรมูการ

ต์รว็จึส่อ้บ มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุุรกิจึบัณีฑิ์ต์ย์
• ทีี่�ปิรก่ษัาปิระจึำาคณีะกรรมูาธุกิารพัลังงาน คณีะกรรมูาธุกิาร 

พัลังงาน ส่ภาผู้แที่นราษัฎร
• รอ้งปิระธุานกรรมูการ มููลนิธุิ วิ็ศว็กรรมูส่ถืานแห้่ง

ปิระเที่ศไที่ย

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2561 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และ 

กรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามู
ยั�งยืน บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 
(มูห้าชน)  

2559 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ และกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2563 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ ดับบลิว็เอ้ชเอ้ 
คอ้ร์ปิอ้เรชั�น จึำากัด (มูห้าชน)

2563 - ปัิจึจุึบัน ทีี่� ปิร่กษัาปิระจึำาคณีะกรรมูาธิุการ
พัลังงาน คณีะกรรมูาธุิการพัลังงาน 
ส่ภาผู้แที่นราษัฎร

2563 - ปัิจึจุึบัน รอ้งปิระธุานกรรมูการ   มููลนิธุวิิ็ศว็กรรมูส่ถืาน 
แห้่งปิระเที่ศไที่ย

2561 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ อี้โนเว็ รับเบอ้ร์ 
(ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด (มูห้าชน)

2561 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการส่ภามูห้าวิ็ที่ยาลัยผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิ 
มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุุรกิจึบัณีฑิ์ต์ย์

2560 - ปัิจึจุึบัน ทีี่�ปิร่กษัากิต์ติ์มูศักดิ�  ส่ำานักงานเพัื� อ้
การพััฒนาระเบียงเศรษัฐกิจึพัิ เศษั 
ภาคต์ะวั็นอ้อ้ก (EEC)

2554 - ปัิจึจุึบัน นายกส่มูาคมูนิคมูอุ้ต์ส่าห้กรรมูไที่ยและ
พัันธุมิูต์ร

2543 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานมููลนิธุิเพัื�อ้การอ้นุรักษ์ั - ฟ์้� นฟ์ู
ปิะการังและชายห้าด

2560 - 2563 กรรมูการ  บรษัิัที่  ดับบลิว็เอ้ชเอ้  อิ้นดัส่เต์รยีล 
ดีเว็ลลอ้ปิเมูนท์ี่ จึำากัด (มูห้าชน) 

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง 121,200 หุ้้น (ร้อ้ยละ 0.0046)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู 121,200  หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบัติ์ และไมู่มีูปิระวั็ติ์การถูืกลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และกฎห้มูายว่็าด้ว็ยสั่ญญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บรหิาร หรอ่ผู้ถือ่หุ้นิรายใหญ�ขัองบรษัิัท หรอ่บรษัิัท
ย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิายอนิุสรณ์ แสงนิิ่มนิวล
กรรมูการอิ้ส่ระ / ปิระธุานคณีะกรรมูการ
กำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน / 
กรรมูการต์รว็จึส่อ้บ

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 8 มิูถืุนายน 2559

อายุ 67 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิริญญาเอ้ก PhD (Chemical Engineering), Monash 

University, Australia
• ปิริญญาโที่ M Eng (Environmental Engineering), 

ส่ถืาบันเที่คโนโลยีแห้่งเอ้เชีย
• ปิริญญาต์รี วิ็ที่ยาศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ (เคมีูวิ็ศว็กรรมู) 

จุึฬาลงกรณี์มูห้าวิ็ที่ยาลัย

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Director Certification Program (DCP)  

รุน่ 62/2548
• ห้ลักสู่ต์ร Director Accreditation Program (DAP)  

รุน่ 40/2548 
• ห้ลักสู่ต์ร Finance for Non Finance Directors (FND)  

รุน่ 22/2548
• ห้ลักสู่ต์ร Director Certification Program Refresher 

(DCP RE) รุน่ 1/2551

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ ลั ก สู่ ต์ ร ก า ร ป้ิ อ้ ง กั น ร า ช อ้ า ณี า จัึ ก ร ภ า ค รั ฐ ร่ ว็ มู

เอ้กชน (ปิริญญาบัต์ร ปิรอ้.) รุ่นทีี่� 20 วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกัน 
ราชอ้าณีาจัึกร 

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น 
(ว็ต์ที่.) รุน่ทีี่� 10 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น

• ปิระกาศนียบตั์รข้ั�นส่งูการบริห้ารงานภาครัฐและกฎห้มูาย
มูห้าชน (ปิรมู.) รุน่ทีี่� 5 ส่ถืาบันพัระปิกเกล้า

• การปิรับตั์ว็ข้อ้งธุุรกิจึเพัื� อ้รอ้งรับการขั้บเคลื�อ้นเข้้าสู่ ่
ยุคเศรษัฐกิจึดิจิึทัี่ล (ห้ลักสู่ต์รอ้บรมูภายใน) โดยส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย ปีิ 2563

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
จำานวีน 2 แหง่ 
• กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการกำากับดูแล 
 กิจึการทีี่�ดี บริษััที่ ไอ้อ้าร์พัีซี จึำากัด (มูห้าชน)
• กรรมูการอิ้ส่ระ ปิระธุานกรรมูการบรรษััที่ภิบาล และ 
 กรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น บริษััที่  
 พัฤกษัา โฮลดิ�ง จึำากัด (มูห้าชน)  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน)
-ไมู่มีู-

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2561 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ

และคว็ามูยั�งยืน บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
จึำากัด (มูห้าชน)

2559 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ และกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2559 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ ไอ้อ้าร์พัีซี จึำากัด 
(มูห้าชน)

2559 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ พัฤกษัา โฮลดิ�ง 
จึำากัด (มูห้าชน)

2557 - 2561  กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ พัฤกษัา เรียล  
เอ้ส่เต์ที่ จึำากัด (มูห้าชน)

2557 - 2558  กรรมูการ บริษััที่ ล็อ้กซเล่ย์  จึำากัด 
(มูห้าชน)

2557 - 2558 ปิระธุานกรรมูการ บริษััที่ ไฮโดรเท็ี่ค 
จึำากัด (มูห้าชน)

2556 - 2558  ทีี่� ปิร่ กษัาอ้า วุ็ โส่  บ ริ ษััที่  บางจึาก 
ปิิโต์รเลียมู จึำากัด (มูห้าชน)

2548 - 2555  กรรมูการผู้จัึดการให้ญ่ บริษััที่ บางจึาก 
ปิิโต์รเลียมู จึำากัด (มูห้าชน)

 

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง 321,200 หุ้้น  (ร้อ้ยละ 0.0123)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู 321,200 หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิางสุนิีย์ ศูรไชุยธุนิะสุขั
กรรมูการอิ้ส่ระ / กรรมูการต์รว็จึส่อ้บ / 
กรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 26 เมูษัายน 2561 

อายุ 59 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิรญิญาเอ้ก ส่าข้าการจัึดการส่ื�อ้ส่าร ห้ลักสู่ต์รการจัึดการ

ดุษัฎีบัณีฑิ์ต์ มูห้าวิ็ที่ยาลัยราชภัฏส่ว็นดุส่ิต์ 
• ปิริญญาโที่ ส่าข้าวิ็ชาธุุรกิจึอุ้ต์ส่าห้กรรมู มูห้าวิ็ที่ยาลัย

เที่คโนโลยีพัระจึอ้มูเกล้าพัระนครเห้นือ้
• ปิระกาศนียบัต์รข้ั�นสู่งที่างการส่อ้บบัญชี มูห้าวิ็ที่ยาลัย

ธุรรมูศาส่ต์ร์ 
• ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์และมีูส่ิที่ธุิปิระกอ้บวิ็ชาชีพั 

ส่อ้บบัญชีเลข้ทีี่� 3733
• ปิ ริ ญ ญ า ต์ รี  ค ณี ะ พั า ณิี ช ย ศ า ส่ ต์ ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  

ส่าข้าการบัญชี มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Ethical Leadership Program (ELP)  

รุน่ 16/2562 
• ห้ลักสู่ต์ร Strategic Board Master (SBM) รุน่ 1/2560
• ห้ลักสู่ต์ร Successful Formulation and Execution  

of Strategy (SFE) รุน่ 17/2556
• ห้ลักสู่ต์ร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุน่ 18/2551
• ห้ลักสู่ต์ร Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) รุน่ 2/2551
• ห้ลักสู่ต์ร Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR) รุน่ 3/2551
• ห้ลักสู่ต์ร Chartered Director Program (CDP)  

รุน่ 3/2551
• ห้ลักสู่ต์ร Quality of Financial Reporting (QFR)  

รุน่ 5/2550
• ห้ลักสู่ต์ร Director Diploma Examination (Fellow 

member) รุน่ 18/2548
• ห้ลักส่ตู์ร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 5/2548

• ห้ลักสู่ต์ร Director Certification Program (DCP)  
รุน่ 53/2548

• ห้ลักสู่ต์ร Director Accreditation Program (DAP)  
รุน่ 28/2547

• ห้ลักสู่ต์ร Strategic Board Master (SBM) รุน่ทีี่� 8/2563

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รธุรรมูาภิบาลที่างการแพัที่ย์ ส่ำาห้รับผู้บริห้าร

ระดับส่งู (ปิธุพั.) รุน่ทีี่� 3 ส่ถืาบนัพัระปิกเกล้า - แพัที่ยส่ภา
• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งด้านการค้าและการพัาณิีชย์ 

มูห้าวิ็ที่ยาลัยห้อ้การค้าไที่ย (TEPCoT) รุน่ทีี่� 7
• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งด้านวิ็ที่ยาการพัลังงาน (ว็พัน.) 

รุน่ทีี่� 4 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการพัลังงาน 
• ห้ลักสู่ต์รผู้บรหิ้ารระดับสู่งด้านการบริห้ารงานพัฒันาเมืูอ้ง 

(มูห้านคร รุน่ทีี่� 2) วิ็ที่ยาลัยพััฒนามูห้านคร
• ห้ลักสู่ต์รการปิ้อ้งกันราชอ้าณีาจัึกรภาครัฐร่ว็มูเอ้กชน 

(ปิริญญาบัต์ร ปิรอ้.) วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกร 
(ว็ปิอ้.) ปีิ 2554

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น 
(ว็ต์ที่.) รุน่ทีี่� 11 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น

• การเมูือ้งการปิกครอ้งในระบอ้บปิระชาธุิปิไต์ย ส่ำาห้รับ 
นักบริห้ารระดับสู่ง ส่ถืาบันพัระปิกเกล้า (ปิปิร.) รุน่ทีี่� 10

• การปิรับตั์ว็ข้อ้งธุุรกิจึเพืั�อ้รอ้งรับการขั้บเคลื�อ้นเข้้าสู่ ่
ยุคเศรษัฐกิจึดิจิึทัี่ล (ห้ลักสู่ต์รอ้บรมูภายใน) โดยส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย ปีิ 2563

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
จำานวีน 5 แหง่ 
• กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ  

 บริษััที่ ปูินซีเมูนต์์นครห้ลว็ง จึำากัด (มูห้าชน)
• กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ  

 บริษััที่ นามูยงเที่อ้ร์มิูนัล จึำากัด (มูห้าชน)
• กรรมูการ บริษััที่ เอ็้นเอ้ฟ์ซี จึำากัด (มูห้าชน)
• กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ  

 บริษััที่ แอ้พัพัลิแคด จึำากัด (มูห้าชน)

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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• กรรมูการอิ้ส่ระ และกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ บรษัิัที่ เจึ. เอ้ส่. พั.ี  
พัร็อ้พัเพัอ้ร์ตี์� จึำากัด (มูห้าชน)  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 3 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ ซีพัีเอ้ แอ้ส่โซซิเอ้ที่ส่์ (ไที่ยแลนด์) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เบลลัคค์ กรุ๊ปิ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ คอ้นซัลติ์�ง บาย เคพัี จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามู

ยั�งยืน บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 
(มูห้าชน)

2561 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ และกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2564 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ คอ้นซัลติ์�ง บาย เคพีั 
จึำากัด

2564 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ เจึ. เอ้ส่. พัี.  
พัร็อ้พัเพัอ้ร์ตี์� จึำากัด (มูห้าชน)

2562 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ เบลลัคค์ กรุ๊ปิ จึำากัด
2561 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการ

ต์รว็จึส่อ้บ บริษััที่ แอ้พัพัลิแคด จึำากัด 
(มูห้าชน)

2559 - ปัิจึจุึบัน  กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการ
ต์รว็จึส่อ้บ บริษััที่ นามูยงเที่อ้ร์มิูนัล 
จึำากัด (มูห้าชน)

2558 - ปัิจึจุึบัน  กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการ
ต์รว็จึส่อ้บ บริษััที่ ปูินซีเมูนต์์นครห้ลว็ง 
จึำากัด (มูห้าชน)

2558 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ ซีพัีเอ้ แอ้ส่โซซิเอ้ที่ส์่ 
(ไที่ยแลนด์) จึำากัด

2546 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ เอ็้นเอ้ฟ์ซี จึำากัด 
(มูห้าชน)

2558 - 2564 ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้าร บรษัิัที่ เอ้เอ็้มูซี 
เมูดิคอ้ลเซ็นเต์อ้ร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด

2558 - 2560 ทีี่�ปิร่กษัาคณีะอ้นุกรรมูาธุิการวิ็ส่ามัูญ 
ด้านกายภาพั การใช้พัื�นทีี่� และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 
ส่ภานิติ์บัญญัติ์แห้่งชาติ์

2556 - 2558 ก ร ร มู ก า ร ผู้ ที่ ร ง คุ ณี วุ็ ฒิ ด้ า น บั ญ ชี 
คณีะกรรมูการกอ้งทีุ่นเพัื�อ้การศ่กษัา 
กระที่รว็งการคลัง

2556 - 2558 ปิระธุานอ้นุกรรมูการต์รว็จึส่อ้บกอ้งทีุ่น
เพัื�อ้การศ่กษัา กระที่รว็งการคลัง

2556 - 2558 ทีี่�ปิร่กษัารัฐมูนต์รีช่ว็ยว่็าการกระที่รว็ง
ศ่กษัาธุกิาร

2556 - 2558 กรรมูาธุิการการท่ี่อ้งเทีี่�ยว็และกีฬา  
ส่ภาผู้แที่นราษัฎร

2550 - 2558 ปิระธุานกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีา
ค่าต์อ้บแที่น กรรมูการต์รว็จึส่อ้บและ
กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ อี้เอ็้มูซี จึำากัด 
(มูห้าชน)

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   - หุ้้น
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู   - หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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คุณหญิงสุชุาดำา กีระนิันิทนิ์
ปิระธุานกรรมูการอิ้ส่ระ / กรรมูการอิ้ส่ระ / 
กรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น  

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 11 พัฤศจิึกายน 2563 

อายุ 75 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิรญิญาเอ้ก ดษุัฎีบณัีฑิ์ต์ ส่าข้าส่ถิืติ์ Harvard University, 

USA
• ปิริญญาโที่ มูห้าบัณีฑิ์ต์ ส่าข้าส่ถิืติ์ Harvard University, 

USA
• ปิริญญาต์รี พัาณีิชยศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ เกียรติ์นิยมูอั้นดับ 1 

(เห้รียญที่อ้ง) คณีะพัาณีิชยศาส่ต์ร์และการบัญชี 
จุึฬาลงกรณี์มูห้าวิ็ที่ยาลัย 

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Director Certification Program (DCP)  

รุน่ 0/2543
• ห้ลักสู่ต์ร Executive Director Course (EDC) รุน่ 1/2555
• ห้ลักส่ตู์ร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

รุน่ 40/2564

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
-ไมู่มีู-

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
จำานวน 2 แหง่ 
• กรรมูการอิ้ส่ระ และปิระธุานคณีะกรรมูการส่รรห้า  
 พิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น และบรรษััที่ภิบาล บรษัิัที่ ดสุ่ติ์ธุานี  
 จึำากัด (มูห้าชน) 
• กรรมูการอิ้ส่ระ ปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และ 
 ปิระธุานคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูยั� ง ยืนและ 
 คว็ามูเส่ี�ยง บริษััที่ เส่ริมูสุ่ข้ จึำากัด (มูห้าชน)  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 5 แหง่ 
• ปิระธุานคณีะกรรมูการดำาเนินงาน ร้านภูฟ์้า
• กรรมูการ กรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และปิระธุานคณีะ 
 กรรมูการที่รัพัยากรบุคคล ส่ภากาชาดไที่ย
• รอ้งปิระธุานกรรมูการ มููลนิธุสิ่มูเด็จึพัระมูหิ้ต์ลาธุเิบศร  
 อ้ดุลยเดชวิ็กรมู พัระบรมูราชชนก
• กรรมูการส่ภา ส่ถืาบันเที่คโนโลยีจิึต์รลดา
• กรรมูการ และเห้รัญญิก มููลนิธุิเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ 
 ต์ามูพัระราชดำาริฯ ส่มูเด็จึพัระเที่พัรัต์นราชสุ่ดาฯ  
 ส่ยามูบรมูราชกุมูารี

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2563 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานกรรมูการอิ้ส่ระ กรรมูการส่รรห้า

และพัจิึารณีาค่าต์อ้บแที่น และกรรมูการ
อิ้ส่ระ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 
(มูห้าชน) 

2562 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานคณีะกรรมูการส่รรห้า พัจิึารณีา
ค่ า ต์ อ้ บ แ ที่ น  แ ล ะ บ ร ร ษัั ที่ ภิ บ า ล  
บริษััที่ ดุส่ิต์ธุานี จึำากัด (มูห้าชน)

2560 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ ดุส่ิต์ธุานี จึำากัด 
(มูห้าชน)

2562 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามู
ยั�งยืนและคว็ามูเส่ี�ยง บริษััที่ เส่ริมูสุ่ข้ 
จึำากัด (มูห้าชน)

2558 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ  
บริษััที่ เส่ริมูสุ่ข้ จึำากัด (มูห้าชน)

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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2551 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการอิ้ส่ระ บริษััที่ เส่ริมูสุ่ข้ จึำากัด 
(มูห้าชน)

2558 - 2561 รอ้งปิระธุานกรรมูการ ปิระธุานกรรมูการ
อิ้ส่ระ และปิระธุานกรรมูการที่รัพัยากร
บุคคล ธุนาคารกส่กิรไที่ย จึำากัด (มูห้าชน)

2555 - 2561 นายกส่ภามูห้าวิ็ที่ยาลัย จุึฬาลงกรณี์
มูห้าวิ็ที่ยาลัย

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   - หุ้้น
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู   - หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิายเฟลิกซ์ ดำนิัย ลิงค์   
กรรมูการ / กรรมูการผู้มีูอ้ำานาจึลงนามู  

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 22 เมูษัายน 2564  

อายุ 38 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
•  ปิระกาศนียบัต์ร (Certificate), Commercial and  

Residential Real Estate Management, Schack  
Institute of Real Estate, New York University, USA.

• High school Certificate, Lyceum Alpinum Zuoz, 
Engadin, Switzerland

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
 -ไมู่มีู-

 ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• Intensive spiritual practices with long stays at 

Monasteries and Retreat centers in Thailand, Nepal, 
Austria, Brazil and USA. (2007-2015)

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวีน 34 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ รามูคำาแห้ง 191 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้หิ้งส่า เคทีี่เค จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ว็สุ่ธุารา จึำากัด
• กรรมูการ YP Olio SBN.BHD
• กรรมูการ บริษััที่ โซลาร์ว็า จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ทีี่พัีเอ้ส่ คอ้มูเมูอ้ร์เชี�ยล จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ชลบุรี) 2 จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ (แห้ลมูฉบัง) 
จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (บอ่้วิ็น) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร ์โฮลดิ�ง (แห้ลมูฉบงั) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เส่นา โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู คันที่รี คลับ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู คูลลิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู จึอ้ยน์ เว็็นเจึอ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อั้ลมู่า ลิงค์ บิลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อั้ลมู่า ลิงค์ บิลดิ�ง เซอ้ร์วิ็ส่เซส่ 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บ.ีกริมู อิ้นเต์อ้ร์แนชั�นแนล เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ร์คอ้นดิชั�นนิ�ง โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมูแอ้นโก จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ พัุดนำา จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้นาคต์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอื้�อ้งนาง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอื้�อ้งส่าย จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู มูารีไที่ม์ู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ นิว็โก้มูาร์เก็ต์ติ์�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ลิงค์ แมูนูแฟ์คเจึอ้ริ�ง 1999 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู อิ้นเต์อ้ร์เนชั�นแนล จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับ บ.ีกริมิ่ เพาเวอื่ริ์
-ไมู่มีู-

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564 - ปัิจึจุึบัน   กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 

(มูห้าชน)
2563 - ปัิจึจุึบัน       กรรมูการ บริษััที่ ว็สุ่ธุารา จึำากัด   
2563 - ปัิจึจุึบัน  กรรมูการ YP Olio SBN.BHD
2562 - ปัิจึจุึบัน กรรมูการ บริษััที่ รามูคำาแห้ง 191 จึำากัด
ปัิจึจุึบัน  กรรมูการ บริษััที่ อ้หิ้งส่า เคทีี่เค จึำากัด
อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัอง บี.กริม เพาเวอร์ 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   - หุ้้น
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู   - หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบัติ์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถูืกลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
บุต์รชายนายฮาราลด์ ลิงค์ และน้อ้งชายนางส่าว็คาโรลีน  
โมูนิคมูารีครีส่ตี์น ลิงค์

หม่ายเหตุุ
1. กรรมูการทัี่�งห้มูดข้้างต้์น ไมู่มีูปิระวั็ติ์การถืูกลงโที่ษัอั้นเนื�อ้งจึากการกระที่ำาคว็ามูผิดต์ามู พั.ร.บ. ห้ลักที่รัพัย์และ 
 ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ พั.ศ. 2535 ห้รือ้ พั.ร.บ. ส่ัญญาซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า พั.ศ. 2546 ต์ามูในช่ว็ง 5 ปีิทีี่�ผ่านมูา ในคว็ามูผิด 
 ดังต่์อ้ไปินี� 
 1.    การกระที่ำาการโดยไมู่สุ่จึริต์ ห้รือ้ปิระมูาที่เลินเล่อ้อ้ยา่งร้ายแรง
 2. การเปิิดเผย ห้รอื้เผยแพัรข่้อ้้มููล ห้รือ้ข้อ้้คว็ามูอั้นเป็ินเท็ี่จึทีี่�อ้าจึที่ำาให้้ส่ำาคัญผิด ห้รอื้ปิกปิิดข้อ้้คว็ามูจึริงทีี่�คว็รบอ้กให้้แจ้ึง 
  ในส่าระส่ำาคัญซ่�งอ้าจึมีูผลกระที่บต่์อ้การตั์ดส่ินใจึข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นห้รือ้ผู้ลงทีุ่น ห้รือ้ผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง
 3. การกระที่ำาอั้นไมู่เปิ็นธุรรมูห้รือ้การเอ้าเปิรียบผู้ลงทีุ่นในการซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์ห้รือ้ส่ัญญาซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า ห้รือ้มูี 
  ห้รือ้เคยมีูส่ว่็นรว่็มูห้รือ้ส่นับส่นุนการกระที่ำาดังกล่าว็

2. จึำานว็นกรรมูการซ่�งมีูอ้ำานาจึลงลายมืูอ้ชื�อ้แที่นบริษััที่ต์ามูห้นังส่ือ้รับรอ้งบริษััที่ 
 นายฮาราลด์ ลิงค์ ห้รอื้นางส่าว็คาโรลีน โมูนิคมูารคีรสี่ตี์น ลิงค์ ห้รอื้นายเฟ์ลิกซ ์ดนัย ลิงค์ ห้รอื้นายปิกรณี ์ที่วี็ส่นิ กรรมูการ 
 ส่อ้งคนลงลายมืูอ้ชื�อ้รว่็มูกันและปิระทัี่บต์ราส่ำาคัญข้อ้งบริษััที่

คัณะกริริมการิบีริิษััที่และคัณะผูู้้บีริิหาริ
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คณะผู้บริหาร

1. นิายโชุติิ ชุูสุวรรณ
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่อาวัุโส  
 ริะบีบีสายส่งและจำาหน่ายไฟฟา้ และการิซ่�อข้ายพัลังงาน / 
 กริริมการิจัด้การิ / 
 กริริมการิบีริิหาริคัวัามเสี�ยง

2. นิายอรุณพันิธุ์ ภู�ทอง 
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่  
 พััฒนาธุริกิจ II และธุริกิจแอลเอ็นจี / 
 กริริมการิจัด้การิ / 
 กริริมการิบีริิหาริคัวัามเสี�ยง  

3. นิายพีรเดำชุ พัฒนิจันิทร์
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่อาวัุโส 
 กฏิหมาย (ธุริกิจ) และพััฒนาธุริกิจและโคัริงการิ I / 
 กริริมการิจัด้การิ / 
 กริริมการิบีริิหาริคัวัามเสี�ยง

4. นิายนิพเดำชุ กรรณสูติ
 ปีริะธานเจ้าหน้าที่ี�บีริิหาริด้้านการิเงิน / 
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่อาวัุโส  
 การิเงินและบีัญชีี และคัวับีริวัมกิจการิ / 
 กริริมการิจัด้การิ / 
 กริริมการิบีริิหาริคัวัามเสี�ยง / 
 ผูู้้ที่ี�ได้้ริับีมอบีหมายให้ริับีผู้ิด้ชีอบีสูงสุด้ในสายงานบีัญชีี
 และการิเงิน 

5. นิายเชุิดำชุาย ยิ่วเหล็ก 
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่  
 ปีฏิิบีัติการิโริงไฟฟา้ I และการิก่อสริ้าง / 
 กริริมการิจัด้การิ / กริริมการิบีริิหาริคัวัามเสี�ยง 

6. นิายดำอนิ ทยาทานิ
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 
 ปีฏิิบีัติการิโริงไฟฟา้ II / 
 กริริมการิจัด้การิ / 
 กริริมการิบีริิหาริคัวัามเสี�ยง

7. นิางสาวศิูริวงศ์ู บวรบญุฤทยั 
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่
 การิเงินและบีัญชีี และคัวับีริวัมกิจการิ

8. นิางสาวพรทิพย์ ติั�งพงศ์ูบัณฑิติ
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 
 ศูนย์กลางการิเงินและบีัญชีี / 
 ผูู้้ที่ี�ได้้ริับีมอบีหมายให้ริับีผู้ิด้ชีอบีโด้ยตริง
 ในการิคัวับีคัุมดู้แลการิที่ำาบีัญชีี

1. นิายโชุติิ ชุูสุวรรณ 
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 
 อาวัุโส  

2. นิายอรุณพันิธุ์ ภู�ทอง
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่

3. นิายพีรเดำชุ พัฒนิจันิทร์
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 
 อาวัุโส  

4. นิายนิพเดำชุ กรรณสูติ
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 
 อาวัุโส  

5. นิายเชุิดำชุาย ยิ่วเหล็ก 
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 

6. นิายดำอนิ ทยาทานิ
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 

7. นิางสาวศิูริวงศ์ู 
 บวรบุญฤทัย 
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่ 

8. นิางสาวพรทิพย์ 
 ติั�งพงศ์ูบัณฑิติ  
 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิใหญ่

คณะผู้บริหาร

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 17 กุมูภาพัันธุ ์2557

อายุ 59 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิริญญาโที่ บริห้ารธุุรกิจึมูห้าบัณีฑิ์ต์ ส่าข้าการเงินและ 

การธุนาคาร มูห้าวิ็ที่ยาลัยศรีปิทีุ่มู
• ปิรญิญาต์รี วิ็ศว็กรรมูศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ ส่าข้าวิ็ศว็กรรมูไฟ์ฟ้์า 

มูห้าวิ็ที่ยาลัยส่งข้ลานครินที่ร์

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักส่ตู์ร Director Certification Program (DCP) ปีิ 2558

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ปิริญญาบัต์ร วิ็ที่ยาลัยป้ิอ้งกันราชอ้าณีาจัึกร (ว็ปิอ้.)  

รุน่ทีี่� 60 
• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่งด้านวิ็ที่ยาการพัลังงาน (ว็พัน.) 

รุน่ทีี่� 14 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการพัลังงาน

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ   
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย 
-ไมู่มีู-

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน) 
จำานวน 53 แหง่
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 1 จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ไที่ย วิ็นด์ เพัาเว็อ้ร์ (มุูกดาห้าร) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บอ่้ที่อ้ง วิ็นด์ฟ์าร์มู จึำากัด
• กรรมูการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชนแดน) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชะอ้ำา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชัยบาดาล) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ซับให้ญ)่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (บำาเห้น็จึณีรงค์) 

จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู โซลาร ์เพัาเว็อ้ร ์(ยางต์ลาด) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ว็านรนิว็าส่) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ศรีบุญเรือ้ง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 5 จึำากัด

คณะผู้บริหาร

นิายโชุติิ ชุูสุวรรณ
รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญอ่้าวุ็โส่ - 
ระบบส่ายส่ง่และจึำาห้น่ายไฟ์ฟ์้า และการซื�อ้ข้ายพัลังงาน / 
กรรมูการจัึดการ / กรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง

คัณะผูู้้บีริิหาริ



181บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์(ดับบลิว็เอ้ชเอ้) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่มูาร์ที่ โซลูชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ รูฟ์ท็ี่อ้ปิ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ยันฮี โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (เอ้ไอ้อี้-เอ็้มูทีี่พัี) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ชลบุรี) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ส่ระแก้ว็)  

1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อู่้ต์ะเภา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ส่พัีวี็1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ส่.นภา โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ โปิรเกรส่ อิ้นเต์อ้ร์เคมู (ปิระเที่ศไที่ย) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (บอ่้วิ็น) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ส่เปิคต์รัมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ้ส่ยูทีี่ จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564  - ปัิจึจุึบัน  รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ่อ้าวุ็โส่  -   

ระบบส่ายส่่งและจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์า  และ
การซื� อ้ข้ายพัลังงาน บริษััที่ บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2559 -  2564 ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�ปิฏิบัติ์การ-ปิระเที่ศ 
ไที่ย และรอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ่
อ้าวุ็โส่-ส่ายงานปิฏิบติั์การ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2539 -  2558 รอ้งผู้อ้ำานว็ยการฝ่้ายบริห้ารอ้าวุ็โส่ 
บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง  90,950     หุ้้น (ร้อ้ยละ 0.0035)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู 90,950 หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะติ้องห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบัติ์ และไมู่มีูปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รพััยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิายอรุณพันิธุ์ ภู�ทอง   
รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- พััฒนาธุุรกิจึ II 
และธุุรกิจึแอ้ลเอ็้นจีึ / กรรมูการจัึดการ / 
กรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 25 เมูษัายน 2562  

อายุ 58 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิริญญาโที่ บริห้ารธุุรกิจึมูห้าบัณีฑิ์ต์ ส่ำาห้รับผู้บริห้าร 

มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์
• ปิริญญาต์รี วิ็ศว็กรรมูศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ ส่าข้าวิ็ศว็กรรมู

เครื�อ้งกล มูห้าวิ็ที่ยาลัยเชียงให้มู่ 

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
-ไมู่มีู-

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
-ไมู่มีู-

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 41 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ชลบุรี) 2 จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (เอ้ไอ้อี้-เอ็้มูทีี่พัี) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ไที่ย วิ็นด์ เพัาเว็อ้ร์ (มุูกดาห้าร) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บอ่้ที่อ้งวิ็นด์ฟ์าร์มู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์(ดับบลิว็เอ้ชเอ้) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชนแดน) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชะอ้ำา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชัยบาดาล) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ซับให้ญ)่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (บำาเห้น็จึณีรงค์) 

จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู โซลาร ์เพัาเว็อ้ร ์(ยางต์ลาด) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ รูฟ์ท็ี่อ้ปิ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ว็านรนิว็าส่) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ศรีบุญเรือ้ง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ส่ระแก้ว็) 1 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่มูาร์ที่ โซลูชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อู่้ต์ะเภา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ส่พัีวี็1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ แอ้ลเอ็้นจีึ เจึวี็ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ้ส่ยูทีี่ จึำากัด
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กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564  - ปัิจึจุึบัน  ร อ้ ง ก ร ร มู ก า ร ผู้ จัึ ด ก า ร ใ ห้ ญ่  -  

พััฒนาธุุรกิจึ II และธุุรกิจึแอ้ลเอ็้นจีึ  
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2562 - 2564 รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่   -    ส่ายงานพัฒันา 
ธุุรกิจึและโครงการ Conventional และ
ส่ายงานการพัาณีิชย์และจัึดซื�อ้จัึดจ้ึาง 
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2558 - 2562 กรรมูการผู้จัึดการให้ญ่ บริษััที่ เจึร่า  
พัาว็เว็อ้ร์ เอ็้นจิึเนียริ�ง (ปิระเที่ศไที่ย) 
จึำากัด

2549 - 2562 รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่บริษััที่ เจึรา่ 
พัาว็เว็อ้ร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จึำากัด 

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง  27,500 หุ้้น  (ร้อ้ยละ 0.0010)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู 27,500 หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะติ้องห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบัติ์ และไมู่มีูปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รพััยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-
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นิายพีรเดำชุ พัฒนิจันิทร์   
รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญอ่้าวุ็โส่ - กฎห้มูาย (ธุุรกิจึ)
 และพััฒนาธุุรกิจึและโครงการ I / กรรมูการจัึดการ /
 กรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 1 มีูนาคมู 2550  

อายุ 49 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิรญิญาโที่ นิติ์ศาส่ต์รมูห้าบณัีฑิ์ต์ จุึฬาลงกรณีม์ูห้าวิ็ที่ยาลัย
• ปิริญญาต์รี นิติ์ศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์ 

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักส่ตู์ร Director Certification Program (DCP) ปีิ 2558

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รนักบริห้ารระดับสู่ง ธุรรมูศาส่ต์ร์เพัื� อ้ส่ังคมู  

รุน่ทีี่� 5 ปีิ 2558 มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์
• ห้ลักส่ตู์รผู้บรหิ้ารระดับส่งูด้านวิ็ที่ยาการพัลังงาน รุน่ทีี่� 11 

ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการพัลังงาน

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 63 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ไที่ย วิ็นด์ เพัาเว็อ้ร์ (มุูกดาห้าร) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชนแดน) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชะอ้ำา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชัยบาดาล) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ซับให้ญ)่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ รูฟ์ท็ี่อ้ปิ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (บำาเห้น็จึณีรงค์) 

จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู โซลาร ์เพัาเว็อ้ร ์(ยางต์ลาด) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ว็านรนิว็าส่) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ศรีบุญเรือ้ง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่มูาร์ที่ โซลูชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ส่ระแก้ว็) 1 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ส่พัีวี็ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ โปิรเกรส่ อิ้นเต์อ้ร์เคมู (ปิระเที่ศไที่ย) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ส่.นภา โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ส่เปิคต์รัมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
• กรรมูการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock 

Company
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• กรรมูการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
• กรรมูการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
• กรรมูการ B.Grimm Power Korea Limited 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (เอ้ไอ้อี้-เอ็้มูทีี่พัี) จึำากัด 
• กรรมูการ B.Grimm Solar Power Inc.
• กรรมูการ Sisophon Clean Power Company Limited
• กรรมูการ Ray Power Supply Company Limited
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อู่้ต์ะเภา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ยูนิเว็นเจึอ้ร์ บีจีึพัี จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บอ่้ที่อ้งวิ็นด์ฟ์าร์มู จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์(ดับบลิว็เอ้ชเอ้) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ชลบุรี) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ยันฮี โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ทัี่ศน์ศิริ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ้ส่ยูทีี่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ พัีพัีทีี่ซี จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อี้ส่เที่อ้ร์น โคเจึนเนอ้เรชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่ทีี่ซี เอ็้นเนอ้ร์ยี� จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้เพั็กซ์ เอ็้นเนอ้ยี� โซลูชั�น จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564 - ปัิจึจุึบัน รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ่อ้าวุ็โส่ -  

กฎห้มูาย (ธุุรกิจึ) และพััฒนาธุุรกิจึและ
โครงการ I บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์จึำากัด 
(มูห้าชน)  

2550 - 2564 รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญอ่้าวุ็โส่ ส่ำานัก
กฎห้มูาย ส่ายงานพััฒนาธุุรกิจึและ
โครงการ (Renewable & Hybrid Projects) 
และส่ายงานพัลังงานแส่งอ้าทิี่ต์ย์ 
บนห้ลังคา บริษััที่ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 
(มูห้าชน)  

2559 - 2562 เลข้านุการบรษัิัที่ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
จึำากัด (มูห้าชน)   

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง	 	90,950						 ห้้น	(ร้อยละ	0.0035)
คู่่�สมรส	 		 -	 ห้้น
บ้ตร	 		 -	 ห้้น
รวม	 90,950	 ห้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-
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นิายนิพเดำชุ กรรณสูติ 
ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารด้านการเงิน / รอ้งกรรมูการ
ผู้จัึดการให้ญอ่้าวุ็โส่ - การเงินและบญัช ีและคว็บรว็มูกิจึการ / 
กรรมูการจัึดการ / กรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง /
ผู้ทีี่�ได้รบัมูอ้บห้มูายให้้รบัผิดชอ้บส่งูส่ดุในส่ายงานบัญชีและการเงิน

  

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 30 มีูนาคมู 2558  

อายุ 46 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิรญิญาโที่ M.A Arts of Economics, University of Texas, 

Arlington, USA
• ปิริญญาต์รี B.A Arts of Economics, University of  

Maryland at College Park, USA

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Director Certification Program (DCP) รุน่ 191 

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รนักลงทุี่นผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิ (Thai Intelligent  

Investors Program | TIIP) รุ่นทีี่� 4 ส่มูาคมูส่่งเส่ริมู 
ผู้ลงทีุ่นไที่ย

• ห้ลักสู่ต์รส่ำาห้รับผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิ (ว็ธุอ้.) รุ่นทีี่� 2 ส่ถืาบัน
วิ็ที่ยาการธุุรกิจึและอุ้ต์ส่าห้กรรมู 

• ห้ลักสู่ต์รนักบริห้ารการเงินที่างกลยุที่ธุ์ฯ (Strategic 
CFO in Capital Markets) รุน่ทีี่� 3 ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่ง
ปิระเที่ศไที่ย 

• ห้ลักสู่ต์รผู้บริห้ารระดับสู่ง (Capital Market Academy) 
(ว็ต์ที่.) รุน่ทีี่� 25 ส่ถืาบันวิ็ที่ยาการต์ลาดทีุ่น 

• ห้ลักส่ตู์รนกับรหิ้ารระดับส่งู ธุรรมูศาส่ต์รเ์พัื�อ้ส่งัคมู (นมูธุ.) 
รุ่นทีี่� 8 มููลนิธุิส่ถืาบันวิ็ที่ยาการธุรรมูศาส่ต์ร์เพัื�อ้สั่งคมู 
มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์

• ห้ลักสู่ต์รวิ็ที่ยาการการจัึดการส่ำาห้รับนักบริห้ารระดับสู่ง 
(Advance Master Management Program | AMM) 
(ว็บส่.) รุน่ทีี่� 2 ส่ถืาบันบัณีฑิ์ต์พััฒนบริห้ารศาส่ต์ร์

• ห้ลักสู่ต์ร IMD-TLCA Digital Disruption โดย International 
Institute for Management Development (IMD) และ
ส่มูาคมูบริษััที่จึดที่ะเบียนไที่ย

ประวัติิการอบรมการพัฒนิาความรู้ติ�อเนิ่่อง
ติามเกณฑ์กำาหนิดำคุณสมบัติิขัอง CFO ในิปี 2564 

จำานวน 6 ช่ั�วโม่ง ได้แก่
• ห้ลักสู่ต์ร CFO Refresher รุน่ทีี่� 2/2564 หั้ว็ข้อ้้เต์รยีมูคว็ามู

พัร้อ้มูรับมืูอ้ปัิจึจัึยที่างเศรษัฐกิจึ ปิระเด็นด้านการเงินและ
บัญชี ทีี่�ส่ง่ผลกระที่บต่์อ้บริษััที่จึดที่ะเบียน

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 74 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โฮลดิ�ง (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ไที่ย วิ็นด์ เพัาเว็อ้ร์ (มุูกดาห้าร) จึำากัด
• กรรมูการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited
• กรรมูการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited
• กรรมูการ Nam Khao Hydropower Company Limited
• กรรมูการ Xenamnoy and Xekatam Hydro Power 

Company Limited
• กรรมูการ B.Grimm Power (Cambodia) Company 

Limited
• กรรมูการ B.Grimm Power (Poipet) Company Limited
• กรรมูการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
• กรรมูการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
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• กรรมูการ บริษััที่ โปิรเกรส่ อิ้นเต์อ้ร์เคมู (ปิระเที่ศไที่ย) 
จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชนแดน) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชะอ้ำา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ชัยบาดาล) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ซับให้ญ)่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (บำาเห้น็จึณีรงค์) 

จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู โซลาร ์เพัาเว็อ้ร ์(ยางต์ลาด) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ว็านรนิว็าส่) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ศรีบุญเรือ้ง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ รูฟ์ท็ี่อ้ปิ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อู่้ต์ะเภา) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ชลบุรี) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ส่พัีวี็ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ยันฮี โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ (ส่ระแก้ว็) 1 

จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้แลนด์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้แลนด์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (เอ้ไอ้อี้-เอ็้มูทีี่พัี) จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู แอ้ลเอ็้นจีึ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 1 จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้แลนด์ 11 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้แลนด์ 12 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้แลนด์ 13 จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้ (รามูคำาแห้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้รามูอิ้นที่รา จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ มีูสุ่ข้รมู่เกล้า จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ดีส่โต์น คอ้ร์ปิอ้เรชั�น จึำากัด (มูห้าชน)
• กรรมูการ บริษััที่ ยูนิเว็นเจึอ้ร์ บีจีึพัี จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บอ่้ที่อ้งวิ็นด์ฟ์าร์มู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์(ดับบลิว็เอ้ชเอ้) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่มูาร์ที่ โซลูชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู รีนิว็เอ้เบิล เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู ส่.นภา โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 4 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บ.ีกริมู ส่เปิคต์รมัู โซลาร์ เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ทัี่ศน์ศิริ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ้ส่ยูทีี่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ พัีพัีทีี่ซี จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อี้ส่เที่อ้ร์น โคเจึนเนอ้เรชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่ทีี่ซี เอ็้นเนอ้ร์ยี� จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้เพั็กซ์ เอ็้นเนอ้ยี� โซลูชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ แที่ค เอ็้นเนอ้ยี� จึำากัด
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กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564 - ปัิจึจุึบัน รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ่อ้าวุ็โส่ - 

การเงินและบัญชี และคว็บรว็มูกิจึการ 
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2556 - ปัิจึจุึบัน ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารด้านการเงิน  
บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2556 - 2564 รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ่อ้าวุ็โส่ -  
การเงินและบัญชี บริษััที่ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
จึำากัด (มูห้าชน)

2545 - 2556 ผู้ช่ว็ยกรรมูการผู้ จัึดการ ธุนาคาร 
กส่ิกรไที่ย จึำากัด (มูห้าชน)

2543 - 2545 ฝ่้าย Treasury and Project Finance 
Section บริษััที่ ผลิต์ไฟ์ฟ์้า จึำากัด 
(มูห้าชน)

2542 - 2543 ฝ่้าย Business Promotion บรรษััที่เงินทุี่น 
อุ้ต์ส่าห้กรรมูแห้่งปิระเที่ศไที่ย   

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง  90,950      หุ้้น (ร้อ้ยละ 0.0035)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู 90,950 หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิายเชุิดำชุาย ยิ่วเหล็ก 
รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- ปิฏิบัติ์การโรงไฟ์ฟ์้า I 
และการก่อ้ส่ร้าง / กรรมูการจัึดการ / 
กรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง

   

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 23 เมูษัายน 2564                        

อายุ 57 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิรญิญาต์ร ี วิ็ศกรรมูศาส่ต์รบณัีฑิ์ต์ (วิ็ศว็กรรมูเครื�อ้งกล) 

คณีะวิ็ศว็กรรมูศาส่ต์ร ์มูห้าวิ็ที่ยาลัยส่งข้ลานครนิที่ร์

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
 -ไมู่มีู-

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รการผลิต์และการส่่งกระแส่ไฟ์ฟ้์า การไฟ์ฟ้์า 

ฝ่้ายผลิต์แห้่งปิระเที่ศไที่ย 
• Machine Analysis and Balancing Machine,  

IRD Mechanalysis ปิระเที่ศส่ห้รัฐอ้เมูริกา 
• Maintenance Training in Ethylene Plant, Petkim 

Petrochemical ปิระเที่ศต์ุรกี 
• Turnaround Appreciation, International Career  

Institute (ICI) ส่ห้ราชอ้าณีาจัึกร 
• จึปิ. วิ็ชาชีพั (ระดับบริห้าร) บริษััที่ ไที่ยโอ้เลฟ์ินส่์ จึำากัด 
• Gas turbine Blade Technology, Elbla Zulser ปิระเที่ศ

เนเธุอ้ร์แลนด์

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 13 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 4 จึำากัด

• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 5 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ยูนิเว็นเจึอ้ร์ บีจีึพัี จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ ทัี่ศน์ศิริ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่เอ้ส่ยูทีี่ จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ พัีพัีทีี่ซี จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อี้ส่เที่อ้ร์น โคเจึนเนอ้เรชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้ส่ทีี่ซี เอ็้นเนอ้ร์ยี� จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ เอ้เพั็กซ์ เอ็้นเนอ้ยี� โซลูชั�น จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ แที่ค เอ็้นเนอ้ยี� จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564 - ปัิจึจุึบนั รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่ - ปิฏิบติั์การ 

โรงไฟ์ฟ์้า I และการก่อ้ส่ร้าง 
   บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
2561 - 2564 รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่บรษัิัที่ บ.ีกรมิู 

เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
2560 - 2564 กรรมูการกลุ่มูโรงไฟ์ฟ้์าอ้มูต์ะซิตี์�ชลบุรี 

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
2554 - 2560 กรรมูการผู้จัึดการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู 

เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1-2 จึำากัด    
อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   242,900 หุ้้น (ร้อ้ยละ 0.0093)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู  242,900 หุ้้น

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิายดำอนิ ทยาทานิ   
รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- ปิฏิบัติ์การโรงไฟ์ฟ์้า II / 
กรรมูการจัึดการ / กรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง 

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 23 เมูษัายน 2564                       

อายุ 57 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิรญิญาโที่ บรหิ้ารธุุรกิจึมูห้าบณัีฑิ์ต์ (ห้ลักส่ตู์รนานาชาติ์) 

วิ็ที่ยาลัยพัาณีชิยศาส่ต์ร ์มูห้าวิ็ที่ยาลัยบูรพัา
• ปิริญญาต์รี วิ็ศว็กรรมูศาส่ต์รบัณีฑิ์ต์ (วิ็ศว็กรรมูไฟ์ฟ้์า)  

คณีะวิ็ศว็กรรมูศาส่ต์ร ์มูห้าวิ็ที่ยาลัยส่งข้ลานครนิที่ร์

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
-ไมู่มีู-

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• ห้ลักสู่ต์รการผลิต์และการส่่งกระแส่ไฟ์ฟ้์า การไฟ์ฟ้์า 

ฝ่้ายผลิต์แห้่งปิระเที่ศไที่ย 
• ห้ลักสู่ต์รการบริห้ารและการจัึดการโรงไฟ์ฟ้์า CMS  

Energy, Lakewood, New Jersey ปิระเที่ศส่ห้รัฐอ้เมูริกา 
• ห้ลักสู่ต์ร Environment Manager วิ็ศว็กรรมูส่ถืาน 

แห้่งปิระเที่ศไที่ย (ว็ส่ที่.) ปีิ 2548
• ห้ลักสู่ต์รโครงการพััฒนาผู้บริห้าร (Chula-Amata  

Mini MBA) ปีิ 2550
• ห้ลักสู่ต์ร TLCA Executive Development Program 

(EDP) ปีิ 2561 
• ห้ลักส่ตู์รพัลังงานส่ำาห้รับผู้บริห้าร (EEP) ส่ถืาบนัพัลังงาน

เพัื�อ้อุ้ต์ส่าห้กรรมู ส่ภาอุ้ต์ส่าห้กรรมูแห้่งปิระเที่ศไที่ย  
ปีิ 2563

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่่บริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 5 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 1 จึำากัด  
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 2 จึำากัด  

• กรรมูการ บริษััที่ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ (แห้ลมูฉบัง) จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์(ดับบลิว็เอ้ชเอ้) 1 จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (บอ่้วิ็น) 2 จึำากัด

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564 - ปัิจึจุึบนั รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่ - ปิฏิบติั์การ

โรงไฟ์ฟ์า้ II บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 
(มูห้าชน)

2561 - 2564 รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่บรษัิัที่ บ.ีกริมู 
เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2560 - 2564 กรรมูการผู้จัึดการกลุ่มูโรงไฟ์ฟ้์าแห้ลมูฉบัง
และบอ่้วิ็น บริษััที่ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด 
(มูห้าชน)

2556 - 2560 กรรมูการผู้จัึดการ บรษัิัที่ อ้มูต์ะ บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ 1-3 จึำากัด      

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   461,600 หุ้้น (ร้อ้ยละ 0.0177)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู  461,600 หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบติั์ และไมูมีู่ปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิางสาวศิูริวงศ์ู บวรบุญฤทัย   
รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- การเงินและบัญชี

 และคว็บรว็มูกิจึการ

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 24 เมูษัายน 2560  

อายุ 46 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• 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
• ปิรญิญาต์รี คณีะพัาณิีชยศาส่ต์รแ์ละการบญัช ีส่าข้าการ

บัญชี (ห้ลักสู่ต์รนานาชาติ์) (เกียรติ์นิยมู) มูห้าวิ็ที่ยาลัย
ธุรรมูศาส่ต์ร์ 

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
• ห้ลักสู่ต์ร Director Certification Program (DCP)  

รุน่ 288/2563 

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Certified Public Accountant (CPA)
• ห้ลักสู่ต์ร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นทีี่� 5  

ศูนยส์่ง่เส่รมิูการพัฒันาคว็ามูรู้ต์ลาดที่นุ ต์ลาดห้ลักที่รพััย์
แห้่งปิระเที่ศไที่ย

• ห้ลักสู่ต์รนักลงทุี่นผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิ (Thai Intelligent  
Investors Program | TIIP) รุ่นทีี่� 5 ส่มูาคมูส่่งเส่ริมู 
ผู้ลงทีุ่นไที่ย

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 18 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ เมูดดิคอ้ล แอ้พัไพัลแอ้นซ์ เซ็นเต์อ้ร์ 

จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (เอ้ไอ้อี้-เอ็้มูทีี่พัี) จึำากัด 
• กรรมูการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
• กรรมูการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock 

Company 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (อ่้างที่อ้ง) 1 จึำากัด 
• กรรมูการ บริษััที่ ไที่ย วิ็นด์ เพัาเว็อ้ร์ (มุูกดาห้าร) จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บอ่้ที่อ้งวิ็นด์ฟ์าร์มู จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู บีไอ้พัี เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เซอ้ร์วิ็ส่ (แห้ลมูฉบัง) 

จึำากัด
• กรรมูการ บรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์(ดับบลิว็เอ้ชเอ้) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แห้ลมูฉบัง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 3 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 1 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) 2 จึำากัด
• กรรมูการ บริษััที่ อ้มูต์ะ เพัาเว็อ้ร์ (ระยอ้ง) จึำากัด

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2564 - ปัิจึจุึบนั รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- การเงินและ

บญัช ีและคว็บรว็มูกิจึการ บริษััที่ บ.ีกริมู  
เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)

2559 - ปัิจึจุึบนั รอ้งปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารด้านการเงิน 
บรษัิัที่ อ้มูต์ะ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์จึำากัด 

2559 - 2564 รอ้งปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารด้านการเงิน 
และรอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- การเงิน 
บรษัิัที่ บ.ีกรมิู  เพัาเว็อ้ร ์จึำากัด (มูห้าชน)

2556 - 2559 ผู้ช่ว็ยกรรมูการผู้จัึดการให้ญ่อ้าวุ็โส่ 
ฝ่้ายการเงิน บริษััที่ อ้มูต์ะ บี .กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด

2554 - 2556 ผู้อ้ำานว็ยการ ฝ่้าย Credit Product  
Origination ธุนาคารไที่ยพัาณิีชย์ จึำากัด 
(มูห้าชน)

อ้้างอิ้งตามท่ี่�ระบุุในส่ว่นขอ้งตำาแหนง่อ่้�น ๆ ในปััจจุบุัน

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   192,200 หุ้้น  (ร้อ้ยละ 0.0074)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู  192,200  หุ้้น

มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะติ้องห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
มีูคณุีส่มูบัติ์ และไมู่มีูปิระวั็ติ์การถืกูลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการกระที่ำา 
คว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รพััยแ์ละกฎห้มูายว่็าด้ว็ยส่ญัญา
ซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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นิางสาวพรทิพย์ ติั�งพงศ์ูบัณฑิติ
รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- ศูนย์กลางการเงินและบัญชี / 
ผู้ทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูายให้้รับผิดชอ้บโดยต์รง
ในการคว็บคุมูดูแลการที่ำาบัญชี

   

วันิที่เขั้าดำำารงติำาแหนิ�ง 1 มูกราคมู 2557  

อายุ 57 ปีิ

ประวัติิการศึูกษัา
• ปิริญญาโที่ บัญชีมูห้าบัณีฑิ์ต์ มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์
• ปิริญญาต์รี บัญชีบัณีฑิ์ต์ มูห้าวิ็ที่ยาลัยธุรรมูศาส่ต์ร์ 

ประวัติิการอบรมหลักสูติรกรรมการขัองสมาคม 
ส�งเสริมสถืาบันิกรรมการบริษััทไทย
-ไมู่มีู- 

ประวัติิการอบรมอ่่นิ ๆ  
• โครงการเส่ริมูส่ร้างผู้จัึดการยุคให้มู่ รุ่นทีี่� 66 (MMP 

66) คณีะพัาณิีชยศาส่ต์ร์และการบัญชี จุึฬาลงกรณ์ี
มูห้าวิ็ที่ยาลัย

ประวัติิการอบรมการพัฒนิาความรู้ติ�อเน่่ิองดำ้านิ
บัญชุี ในิปี 2564 จำานิวนิ 26.30 ชุั่วโมง 
CPD แบบเปน็ทางการ จำานวีน 12 ชุั�วีโมง 
การบัญชุ ี
• ส่รุปิปิระเด็นคว็ามูผิดพัลาดทีี่�ส่ำาคัญส่ำาห้รับผู้ที่ำาบัญช ี

พัร้อ้มูแนว็ปิฏิบั ติ์ ใ ห้้ถืูก ต้์อ้งต์ามูห้ลักเกณีฑ์์บัญชี  
(6 ชั�ว็โมูง) 

• ข้้อ้คว็รระวั็งในการจัึดที่ำางบการเงิน การปิิดบัญชี และ
การนำาเส่นอ้งบการเงินให้้ส่อ้ดคล้อ้งต์ามูมูาต์รฐานการ
รายงานที่างการเงินก่อ้นนำาส่ง่งบการเงิน (6 ชั�ว็โมูง) 

CPD แบบไมเ่ปน็ทางการ จำานวีน 14.30 ชุั�วีโมง 
•  เส่ว็นา RPA หุ่้นยนต์์นักบัญชี ย่างก้าว็ส่ำาคัญ ยกระดับ 

งานบัญชียุค Digital Accounting (1.30  ชั�ว็โมูง) 
• Finance Transformation: Consolidation and  

Reporting (โดยใช้ LucaNet) (1.30 ชั�ว็โมูง)
• ฟ์ังเส่ว็นา Case Method ส่ร้างวิ็ธุีคิดข้อ้ง “ผู้นำา” ฉบับ 

นักบัญชี (1.30 ชั�ว็โมูง)     

• อ้บรมู Cybersecurity Awareness and Data Privacy 
Training (3 ชั�ว็โมูง) 

• Shift your digital mindset (3.30 ชั�ว็โมูง) 
• Blockchain Technology ส่ำาห้รับนักบัญชี Blockchain 

เที่คโนโลยีเปิลี�ยนโลก (1.30 ชั�ว็โมูง) 
• Blockchain Exploring: ยกระดับธุุรกิจึด้ว็ยเที่คโนโลยี

บล็อ้กเชน (2 ชั�ว็โมูง)  

ติำาแหนิ�งอ่่นิ ๆ ในิปัจจุบันิ
บริษัิัทจดทะเบยีนอ่ื่�นในปริะเทศไทย
-ไมู่มีู-  

อื่งค์์กริ / หน่วยงาน / กิจการิอ่ื่�น (ที�ไม่ใ่ช่บ่ริษัิัทจดทะเบยีน)
จำานวน 1 แหง่ 
• กรรมูการ บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (เอ้ไอ้อี้-เอ็้มูทีี่พัี) จึำากัด 

กิจการิอ่ื่�นที�อื่าจทำาใหเ้กิดค์วาม่ขััดแยง้ทางผลปริะโยช่น์
หริอ่ื่ม่สีภาพเป็นการิแขั่งขัันทางธุุริกิจกับบริษัิัท
-ไมู่มีู-

ประวัติิการทำางานิในิชุ�วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนิหลัง
2559 - ปัิจึจุึบัน รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- ศูนย์กลาง

การเงินและบัญชี บริษััที่ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
จึำากัด (มูห้าชน)

2559 - 2564 รอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่- บัญชี 
   บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
2537 - 2559 ผู้ชว่็ยกรรมูการผู้จัึดการให้ญ ่ 
   บริษััที่ อ้มูต์ะ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด

การถื่อครองหลักทรัพย์ขัองบริษััท 
(รวมคู�สมรสและบุติรที่ยังไม�บรรลุนิิติิภาวะ)
ต์นเอ้ง   269,800   หุ้้น  (ร้อ้ยละ 0.0103)
คู่ส่มูรส่   - หุ้้น
บุต์ร   - หุ้้น
รว็มู  269,800  หุ้้น

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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มีคุณสมบัติิติามกฎหมายและไม�มีลักษัณะต้ิองห้าม
ติามประกาศูขัองคณะกรรมการกำากับติลาดำทุนิ 
• มีูคุณีส่มูบัติ์ และไมู่มีูปิระวั็ติ์การถืูกลงโที่ษัเนื�อ้งจึากการ 

กระที่ำาคว็ามูผิดต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และกฎห้มูาย 
ว่็าด้ว็ยส่ัญญาซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า

• เป็ินผู้ที่ำาบัญชีทีี่�มีูคุณีส่มูบัติ์และเงื�อ้นไข้ต์ามูปิระกาศ 
กรมูพััฒนาธุุรกิจึการค้า

ความสัมพันิธุท์างครอบครวัระหว�างกรรมการรายอ่น่ิ 
ผู้บริหาร หร่อผู้ถื่อหุ้นิรายใหญ�ขัองบริษััท หร่อ
บริษััทย�อย
-ไมู่มีู-

หม่ายเหตุุ
1. ผู้บริห้ารทัี่�งห้มูดข้้างต้์น ไมู่มีูปิระวั็ติ์การถูืกลงโที่ษัอั้นเนื�อ้งจึากการกระที่ำาคว็ามูผิดต์ามู พั.ร.บ. ห้ลักที่รัพัย์และ 
 ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ พั.ศ. 2535 ห้รือ้ พั.ร.บ. ส่ัญญาซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า พั.ศ. 2546 ต์ามูในช่ว็ง 5 ปีิทีี่�ผ่านมูา ในคว็ามูผิด 
 ดังต่์อ้ไปินี� 
 1.    การกระที่ำาการโดยไมู่สุ่จึริต์ ห้รือ้ปิระมูาที่เลินเล่อ้อ้ยา่งร้ายแรง
 2. การเปิิดเผย ห้รือ้เผยแพัร่ข้้อ้มููล ห้รือ้ข้้อ้คว็ามูอั้นเป็ินเท็ี่จึทีี่�อ้าจึที่ำาให้้ส่ำาคัญผิด ห้รือ้ปิกปิิดข้้อ้คว็ามูจึริงทีี่�คว็รบอ้ก 
  ให้้แจ้ึงในส่าระส่ำาคัญซ่�งอ้าจึมีูผลกระที่บต่์อ้การตั์ดส่ินใจึข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น ห้รือ้ผู้ลงทีุ่น ห้รือ้ผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง
 3. การกระที่ำาอั้นไมู่เป็ินธุรรมูห้รือ้การเอ้าเปิรียบผู้ลงทุี่นในการซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์ห้รือ้สั่ญญาซื�อ้ข้ายล่ว็งห้น้า ห้รือ้ 
  มีูห้รือ้เคยมีูส่ว่็นรว่็มูห้รือ้ส่นับส่นุนการกระที่ำาดังกล่าว็

คัณะผูู้้บีริิหาริ
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รายงานิผลการดำำาเนิินิงานิสำาคัญ
ดำ้านิการกำากับดำูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิิบัติิหน้ิาท่ีขัองคณะกรรมการ
บริษััทในิรอบปีที่ผ�านิมา

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ดำาเนินธุุรกิจึโดยย่ดถืือ้ปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจึการ 
ข้อ้งอ้งค์การเพัื�อ้คว็ามูรว่็มูมูอื้และพัฒันาที่างเศรษัฐกิจึ ห้รือ้ Principles of Corporate 
Governance ข้อ้ง The Organisation for Economic Co-operation and  
Development (OECD) ห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี ส่ำาห้รับบริษััที่จึดที่ะเบียน  
ปีิ 2560 (Corporate Governance Code) ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. ห้ลักการและแนว็ที่าง
ปิฏิบัติ์ด้านการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่งปิระเที่ศไที่ย ห้ลักการ
กำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีข้อ้งโครงการส่ำารว็จึการกำากับดูแลกิจึการบรษัิัที่จึดที่ะเบยีน (CGR) 
เพัื�อ้คว็ามูโปิร่งใส่ เป็ินธุรรมูและต์รว็จึส่อ้บได้ ต์ลอ้ดจึนมีูคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้เศรษัฐกิจึ 
ส่ังคมู และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู โดยเชื�อ้มัู�นว่็าการดำาเนินงานภายใต้์รากฐานการกำากับดูแล
กิจึการทีี่�ดีจึะเป็ินปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัื�อ้ส่ร้างมููลค่า 
เพัิ�มูคว็ามูส่ามูารถืในการแข้่งข้ัน และเติ์บโต์ที่างธุุรกิจึได้อ้ย่างยั�งยืน ต์ลอ้ดจึนส่ร้าง
คว็ามูเชื�อ้มัู�นให้้กับผู้ถืือ้หุ้้น นักลงทีุ่น และผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กภาคส่ว่็น 

คณีะกรรมูการบริษััที่ รับผิดชอ้บในการกำาห้นดนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ  
จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ นโยบายและแนว็ปิฏิบติั์ต่์าง ๆ  รว็มูถ่ืงกำากับดแูล ส่นับส่นุน และ
ส่่งเส่ริมูให้้อ้งค์กรปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบาย ห้ลักเกณีฑ์์ และแนว็ปิฏิบัติ์ด้านการกำากับดูแล
กิจึการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ยังคงย่ดมัู�นและปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักการ
กำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี ทัี่�งข้อ้งโครงการส่ำารว็จึการกำากับดูแลกิจึการบริษััที่จึดที่ะเบียน 
(CGR) ทีี่�แบง่อ้อ้กเป็ิน 5 ห้มูว็ด และห้ลักเกณีฑ์์อื้�น ๆ  ซ่�งครอ้บคลมุูถ่ืงการส่รรห้า พัฒันา 
และปิระเมิูนผลการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการ การเข้้ารว่็มูปิระชุมู และการจ่ึาย 
ค่าต์อ้บแที่นคณีะกรรมูการรายบุคคล การกำากับดูแลบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มู  
การติ์ดต์ามูให้้มีูการปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบายและแนว็ปิฏิบัติ์ในการกำากับดูแลกิจึการ  
ซ่�งรว็มูถ่ืงการปิ้อ้งกันคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์ การใช้ข้้อ้มููลภายในเพัื�อ้แส่ว็งห้า
ผลปิระโยชน์ การต่์อ้ต้์านทุี่จึริต์คอ้ร์รัปิชัน และการแจ้ึงเบาะแส่ (Whistleblowing)  
ซ่�งการดำาเนินการต่์าง ๆ  ส่ามูารถืส่ะท้ี่อ้นถ่ืงการปิฏิบติั์ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่
ในด้านดังกล่าว็ได้เป็ินอ้ยา่งดี ส่รุปิส่าระส่ำาคัญดังนี�

ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ



197บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

1. สิทธุิขัองผู้ถื่อหุ้นิ 

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ระห้นักดีว่็าผู้ถืือ้หุ้้นย่อ้มูมูีส่ิที่ธุิในฐานะ
เจ้ึาข้อ้งบริษััที่ จ่ึงให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้ส่ิที่ธุขิ้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กกลุ่มู 
ไมูว่่็าจึะเป็ินผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ ่ผู้ถืือ้หุ้้นรายยอ่้ย ผู้ลงที่นุต่์างชาติ์ 
ห้รือ้ผู้ลงทีุ่นส่ถืาบัน รว็มูถ่ืงมีูเจึต์นารมูณี์ทีี่�ชัดเจึนทีี่�จึะ 
ไมู่กระที่ำาการใด ๆ อั้นเป็ินการลิดรอ้นสิ่ที่ธุิข้ั�นพัื�นฐานข้อ้ง 
ผู้ถืือ้หุ้้น และอ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กแก่ผู้ถืือ้หุ้้นในการใช้ส่ิที่ธุิ
ในเรื�อ้งต่์าง ๆ ทีี่�ผู้ถืือ้หุ้้นส่มูคว็รได้รับต์ามูกฎห้มูาย เช่น  
ส่ิที่ธุิในการเข้้าร่ว็มูปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ส่ิที่ธุิในการแส่ดงคว็ามู
คิดเห็้น ส่ิที่ธุิในการลงคะแนนเส่ียง ส่ิที่ธุิในการเลือ้กตั์�ง

ห้รือ้ถือ้ดถือ้นกรรมูการ ส่ิที่ธุิในการพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น
กรรมูการและผู้ส่อ้บบัญชี ส่ิที่ธุิในการพัิจึารณีาเงินปัินผล 
และส่ิที่ธุิในการเข้้าถ่ืงข้้อ้มููลทีี่�ครบถ้ืว็นและเพัียงพัอ้ผ่าน
ช่อ้งที่างทีี่�ห้ลากห้ลาย เปิ็นต้์น ทัี่�งนี� เพัื�อ้เคารพัส่ิที่ธุิ และ
ปิกป้ิอ้งสิ่ที่ธุิข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กราย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่มีู 
การกำาห้นดนโยบายในลักษัณีะกีดกันห้รือ้ส่ร้างอุ้ปิส่รรค
ในการติ์ดต่์อ้ส่ื�อ้ส่ารกันข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น และไมู่มีูแนว็นโยบาย 
ในการที่ำาข้้อ้ต์กลงระห้ว่็างผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�มีูผลกระที่บอ้ย่างมีู 
นัยส่ำาคัญต่์อ้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้นรายอื้�นด้ว็ย

การประชุุมผู้ถื่อหุ้นิ
ผู้ถืือ้หุ้้นย่อ้มูมีูส่ิที่ธุิในฐานะเจ้ึาข้อ้งบริษััที่ มีูส่ิที่ธุิเข้้าร่ว็มู
ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเพัื�อ้กำาห้นดทิี่ศที่างการดำาเนินงานข้อ้งกิจึการ
ผ่านคณีะกรรมูการบริษััที่ ซ่�งผู้ถืือ้หุ้้นได้คัดเลือ้กแต่์งตั์�ง 
ให้้มูาปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ห้รือ้ตั์ดส่ินใจึในเรื�อ้งทีี่�มีูผลกระที่บอ้ย่าง
มีูนัยส่ำาคัญต่์อ้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ การปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นจ่ึงถืือ้
เป็ินเว็ทีี่ส่ำาคัญส่ำาห้รับผู้ถืือ้หุ้้นในการแส่ดงคว็ามูคิดเห็้น 
ซกัถืามู และการลงมูติ์ตั์ดส่นิใจึดำาเนินการห้รือ้ไมูด่ำาเนินการ 
ดังนั�น ผู้ถืือ้หุ้้นจ่ึงมีูส่ิที่ธุิโดยชอ้บทีี่�จึะเข้้าร่ว็มูปิระชุมู 
 มีูระยะเว็ลาเพัยีงพัอ้ส่ำาห้รบัการพัจิึารณีาข้อ้้มููล และรบัที่ราบ 
ผลการลงมูติ์ รว็มูถ่ืง 

1. คณีะกรรมูการบริษััที่มีูแนว็นโยบายในการส่นับส่นุน 
และจัึดให้้มีูกระบว็นการต่์าง ๆ ทีี่�ช่ว็ยอ้ำานว็ยคว็ามู
ส่ะดว็กในการปิระชุมู ส่นับส่นุนและส่่งเส่ริมูให้้ผู้ถืือ้หุ้้น
ทีุ่กราย รว็มูถ่ืงผู้ลงทีุ่นส่ถืาบัน เข้้าปิระชุมูและใช้สิ่ที่ธุิ
อ้อ้กเส่ียงลงคะแนนด้ว็ย

2. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะไมู่กระที่ำาการใด ๆ ทีี่�มีูลักษัณีะ
เป็ินการจึำากัดส่ทิี่ธุใินการเข้า้ถ่ืงส่ารส่นเที่ศ เชน่ ผู้ถืือ้หุ้้น 
ต้์อ้งได้รับข้้อ้มููล ขั้�นต์อ้น ระเบียบว็าระการปิระชุมู 
ผู้ถืือ้หุ้้นและข้อ้้มููลปิระกอ้บการพิัจึารณีาอ้ย่างครบถ้ืว็น 
เพัียงพัอ้ ผู้ถืือ้หุ้้นต้์อ้งมีูระยะเว็ลาพัอ้ส่มูคว็รในการ
พัิจึารณีาก่อ้นการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นโดยได้รับห้นังส่ือ้ 
เชิญปิระชุมูและเอ้กส่ารปิระกอ้บการปิระชุมูล่ว็งห้น้า
ไมู่น้อ้ยกว่็า 7 วั็น ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดให้้มีูชอ่้งที่าง 
ทีี่�ห้ลากห้ลายเพัื� อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่อ้บถืามูรายละเอี้ยด 
เกี�ยว็กับการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นได้ 

3. คณีะกรรมูการบริษััที่มีูห้น้าทีี่�อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็ก 
ในการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ส่ถืานทีี่�จัึดการปิระชุมูคว็รมีู
ข้นาดเพัียงพัอ้และส่ามูารถืรอ้งรับจึำานว็นผู้ถืือ้หุ้้น  
ตั์�งอ้ยู่ในกรุงเที่พัมูห้านครห้รือ้จัึงห้วั็ดใกล้เคียงทีี่�ไมู่ไกล 
เกินไปิจึนเป็ินอุ้ปิส่รรคต่์อ้การเดินที่าง มีูส่ิ�งอ้ำานว็ย 
คว็ามูส่ะดว็กแก่ผู้พัิการ มีูการรักษัาคว็ามูปิลอ้ดภัยและ
พัร้อ้มูรับมืูอ้กับเห้ต์ุฉุกเฉินทีี่�อ้าจึเกิดข้่�น
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4. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะไมู่กระที่ำาการใด ๆ ทีี่�มีูลักษัณีะเป็ิน 
การจึำากัดส่ทิี่ธุใินการเข้า้รว่็มูปิระชุมูข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น ผู้ถืือ้หุ้้น 
ทีุ่กคนย่อ้มูมีูส่ิที่ธุิ เข้้ าร่ว็มูปิระชุมูผู้ ถืือ้ หุ้้นต์ลอ้ด 
ระยะเว็ลาการปิระชุมู มีูส่ิที่ธุิซักถืามูข้้อ้ส่งส่ัย เส่นอ้
คว็ามูคิดเห็้นต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูต์ามูระเบียบว็าระการปิระชุมู
และเรื�อ้งทีี่�เส่นอ้ และอ้อ้กเสี่ยงลงมูติ์ในว็าระการปิระชุมู

5. ปิระธุานทีี่�ปิระชุมูคว็รจัึดส่รรเว็ลาการปิระชุมูอ้ย่าง
เห้มูาะส่มูและส่่งเส่ริมูให้้ ผู้ ถืือ้ หุ้้นมีูโอ้กาส่แส่ดง 
คว็ามูคิดเห็้นและตั์�งคำาถืามูต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูในเรื� อ้งทีี่�
เกี�ยว็ข้้อ้งกับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ รว็มูทัี่�งเปิิดโอ้กาส่ให้้ 
ผู้ถืือ้หุ้้นส่่งคำาถืามูล่ว็งห้น้าก่อ้นวั็นปิระชุมู โดยกำาห้นด 
ห้ลักเกณีฑ์์การส่่ งคำาถืามูล่ว็งห้น้าและเผยแพัร่ 
ห้ลักเกณีฑ์์การส่่งคำาถืามูล่ว็งห้น้าให้้ชัดเจึนบนเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ด้ว็ย

6. ผู้ ถืือ้ หุ้้นมีูส่ิที่ธุิมูอ้บฉันที่ะให้้ ผู้ อื้� นมูาปิระชุมูและ 
ลงมูติ์แที่นผู้ถืือ้หุ้้น โดยผู้ถืือ้หุ้้นมีูส่ิที่ธุิได้รับเอ้กส่าร 
และคำาแนะนำาในการมูอ้บฉันที่ะ ผู้รับมูอ้บฉันที่ะทีี่�ได้ 
ยื�นห้นังส่อื้มูอ้บฉันที่ะแล้ว็ยอ่้มูมีูส่ทิี่ธุเิข้า้รว่็มูปิระชุมูและ
ลงมูติ์เชน่เดียว็กับผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กปิระการ ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้นอ้าจึ 
มูอ้บฉันที่ะให้้กรรมูการอิ้ส่ระคนใดคนห้น่�งปิระชุมูและ 

ลงมูติ์แที่นก็ได้ ทัี่�งนี� ผู้ถืือ้หุ้้นจึะได้รับปิระวั็ติ์และข้้อ้มููล
การที่ำางานข้อ้งกรรมูการอิ้ส่ระแต่์ละท่ี่านอ้ยา่งเพัยีงพัอ้
และครบถ้ืว็น เพัื�อ้พัจิึารณีามูอ้บฉนัที่ะให้้กรรมูการอิ้ส่ระ
ลงคะแนนเส่ียงในการปิระชุมู

7. ผู้ถืือ้หุ้้นมีูส่ิที่ธุิอ้อ้กเสี่ยงลงคะแนนต์ามูระเบียบว็าระ
ทีี่� เส่นอ้การลงมูติ์ต้์อ้งเลือ้กใช้วิ็ธุีการและอุ้ปิกรณ์ี 
การอ้อ้กเส่ียงทีี่� โปิร่งใส่ ส่ะดว็ก รว็ดเร็ว็ และมูี
ปิระสิ่ที่ธุิภาพั ส่ามูารถืแส่ดงผลการลงคะแนนได้
รว็ดเร็ว็ เพัื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นมีูส่ิที่ธุิรับที่ราบผลการลงมูติ์
อ้ยา่งทัี่นท่ี่ว็งทีี่

8. คณีะกรรมูการบริษััที่ คณีะกรรมูการชุดย่อ้ย และ
เลข้านุการบริษััที่ คว็รจึะต้์อ้งเข้้าร่ว็มูปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น 
ทีุ่กครั�งเพัื�อ้ต์อ้บข้้อ้ซักถืามูและรับฟั์งคว็ามูคิดเห็้นข้อ้ง
ผู้ถืือ้หุ้้น นอ้กจึากนี� ผู้บรหิ้ารระดับสู่งคว็รจึะต้์อ้งเข้า้รว่็มู
การปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเพัื�อ้ต์อ้บข้้อ้ซักถืามูด้ว็ยเชน่กัน

9. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต้์อ้งเปิิดเผยให้้ส่าธุารณีชนที่ราบถ่ืง
ผลการลงคะแนนข้อ้งแต่์ละว็าระข้อ้งการปิระชุมูส่ามูญั
และวิ็ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นภายในวั็นที่ำาการถัืดไปิบนเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และระบบข้า่ว็อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ข้อ้ง 
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ

จึากส่ถืานการณี์การแพัร่ระบาดข้อ้งโควิ็ด-19 ในปิี 2564 
บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์มีูคว็ามูห้ว่็งใยต่์อ้ส่ขุ้ภาพัและคว็ามูปิลอ้ดภัย
ข้อ้งท่ี่านผู้ถืือ้หุ้้นและผู้มีูส่่ว็นร่ว็มูทีุ่กฝ่้ายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง และ 
เพัื�อ้เปิ็นส่่ว็นห้น่�งในการปิ้อ้งกันการแพัร่ระบาดข้อ้งโรค  
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงพัิจึารณีาจัึดปิระชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้น 
ปิระจึำาปีิ 2564 ในวั็นพัฤหั้ส่บดีทีี่� 22 เมูษัายน 2564 เว็ลา 
10.00 น. ในรูปิแบบการปิระชุมูผ่านส่ื� อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ 
(ห้รือ้ E-AGM) ต์ามูพัระราชกำาห้นดว่็าด้ว็ยการปิระชุมู 
ผา่นส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส์่ พั.ศ. 2563 และห้ลักเกณีฑ์์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
เพัียงรูปิแบบเดียว็  โดยในระห้ว่็างปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ไมู่มีูการจัึดปิระชุมู วิ็ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นแต่์อ้ยา่งใด ซ่�งส่รุปิส่าระ
ส่ำาคัญได้ดังนี�

การดำำาเนิินิการก�อนิวันิประชุุม

• เปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่่ว็นน้อ้ยเส่นอ้เรื� อ้งเพัื�อ้บรรจุึ 
เป็ินว็าระการปิระชุมู และเส่นอ้ชื�อ้บุคคลเพัื�อ้พัิจึารณีา
เข้้ารับการเลือ้กตั์�งเป็ินกรรมูการเป็ินการล่ว็งห้น้า  
รว็มูถ่ืงเปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถืส่ง่คำาถืามูล่ว็งห้น้า
เพัื�อ้ส่อ้บถืามูข้้อ้มููลเกี�ยว็กับว็าระการปิระชุมูส่ามัูญ 
ผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 เป็ินการล่ว็งห้น้าต่์อ้ฝ่้าย 
นักลงที่นุส่มัูพัันธุ ์ผา่นชอ่้งที่างทีี่�ระบุไว้็ทัี่�งที่างอี้เมูล์ และ
การส่ง่ไปิรษัณีีย์

การประชุุมสามัญผู้ถื่อหุ้นิประจำาปี 2564



199บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

• จัึดที่ำาห้นังส่ือ้เชิญปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 
ทัี่�งภาษัาไที่ยและภาษัาอั้งกฤษั โดยได้เผยแพัร่ห้นังส่ือ้
เชิญปิระชุมูดังกล่าว็บนเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 มีูนาคมู 2564 ล่ว็งห้น้าก่อ้นวั็นปิระชุมู
มูากกว่็า 30 วั็น และจัึดส่่งห้นังสื่อ้เชิญปิระชุมูให้้แก่ 
ผู้ถืือ้หุ้้นที่างไปิรษัณีย์ีล่ว็งห้น้าก่อ้นวั็นปิระชุมูไมูน้่อ้ยกว่็า 
21 วั็น เพัื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นได้รับเอ้กส่ารล่ว็งห้น้าและมีูเว็ลา
ศ่กษัาข้้อ้มููลก่อ้นวั็นปิระชุมูอ้ยา่งเพัียงพัอ้ 

• ในห้นังส่ือ้เชิญปิระชุมู ได้ระบุระเบียบว็าระการปิระชุมู 
ชี�แจึงข้้อ้เท็ี่จึจึริงและเห้ต์ุผล และคว็ามูเห้็นข้อ้ง 
คณีะกรรมูการบริษััที่ เพัื�อ้ปิระกอ้บการพิัจึารณีาข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น 
อ้ย่างครบถ้ืว็นและเพัียงพัอ้ ทัี่�งนี� ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัา
ข้้อ้มููลเพัิ�มูเติ์มูข้อ้งห้นังสื่อ้เชิญปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น 
ปิระจึำาปีิ 2564 ได้จึากเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์
ทีี่�  https://www.bgrimmpower.com/storage/
content/ir/downloads/shareholders-meetings/
agm2021/20210322-bgrim-agm2021-invitation- 
th.pdf     

• จัึดเต์รียมูห้นังส่ือ้มูอ้บฉันที่ะ เพัื�อ้อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็ก
ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�ไมู่ส่ามูารถืเข้้าร่ว็มูปิระชุมูด้ว็ยต์นเอ้ง 
ไมู่ว่็าจึะเป็ินผู้ถืือ้หุ้้นรายบุคคลชาว็ไที่ย ชาว็ต่์างชาติ์ 
ห้รือ้นักลงทีุ่นส่ถืาบัน พัร้อ้มูทัี่�งรายละเอี้ยดวิ็ธุกีารมูอ้บ
ฉนัที่ะ ซ่�งได้แนบไว้็พัร้อ้มูกับห้นังส่อื้เชญิปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น 
และบนเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�  https://
www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/ 
downloads/shareholders-meetings?year=2021  

• กำาห้นดส่ถืานทีี่�จัึดการปิระชุมูทีี่�ส่ามูารถืเดินที่างได้โดย
ส่ะดว็กด้ว็ยระบบข้นส่่งส่าธุารณีะ อ้าทิี่ รถืปิระจึำาที่าง 
และได้แนบแผนทีี่�การเดินที่างไว้็พัร้อ้มูกับห้นังส่ือ้เชิญ
ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น

 ด้ว็ยคำาน่งถ่ืงส่ิที่ธุิข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นในการเข้้าปิระชุมูส่ามัูญ
ผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ซ่�งเป็ินการปิระชุมูผ่านส่ื�อ้
อิ้เล็กที่รอ้นิกส่ ์ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงเลือ้กใชร้ะบบจัึดการ
ปิระชุมูทีี่�มีูคว็ามูปิลอ้ดภัยและส่ามูารถืเข้า้ใช้งานได้ง่าย 
โดยไมู่ต้์อ้งมีูการดาว็น์โห้ลดโปิรแกรมูใด ๆ เพัิ�มูเติ์มู  
ร ว็ มู ถ่ืง มีู ก า ร แ จ้ึง ข้้ อ้ ปิ ฏิบั ติ์ ส่ำา ห้ รับ ก า ร เ ข้้ า ร่ ว็ มู
ปิระชุมู และคู่มืูอ้การใช้งานระบบการปิระชุมูผ่านสื่�อ้

อิ้เล็กที่รอ้นิกส์่ เพัื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น/ผู้รับมูอ้บฉันที่ะ ส่ามูารถื
ศ่กษัาและเต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูก่อ้นเข้้าใช้งาน ต์ลอ้ดจึน
เต์รียมูช่อ้งที่างการติ์ดต่์อ้ในกรณีีทีี่�มีูปัิญห้าทัี่�งเกี�ยว็กับ 
การปิระชุมูและด้านเที่คนิคเพัื� อ้ให้้ ผู้ถืือ้หุ้้น/ผู้รับ 
มูอ้บฉันที่ะส่ามูารถืเข้้าปิระชุมูได้อ้ย่างราบรื�น จ่ึงถืือ้ว่็า
เทีี่ยบเท่ี่าได้กับการจัึดปิระชุมู ณี ส่ถืานทีี่�ทีี่�ส่ะดว็ก 
ต่์อ้การเดินที่างเข้้ารว่็มูปิระชุมู

• ส่่งเส่ริมูให้้ผู้ลงทีุ่นส่ถืาบันเข้้าร่ว็มูการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น 
โดยปิระส่านไปิยังนักลงทุี่นส่ถืาบันต่์าง ๆ เพืั�อ้ข้อ้ให้้ 
จัึดส่่งเอ้กส่ารการเข้้าปิระชุมูเป็ินการล่ว็งห้น้า เพัื�อ้ทีี่� 
เจ้ึาห้น้าทีี่�จึะได้ต์รว็จึส่อ้บและข้อ้เอ้กส่ารเพัิ�มูเติ์มู 
ในกรณีีทีี่�เอ้กส่ารไมู่ครบถ้ืว็น และเพัื�อ้เป็ินการอ้ำานว็ย
คว็ามูส่ะดว็กและลดระยะเว็ลาในการต์รว็จึส่อ้บเอ้กส่าร
ในวั็นปิระชุมู

การดำำาเนิินิการในิวันิประชุุม

• ดำาเนินการปิระชุมูต์ามูมูาต์รการป้ิอ้งกันการแพัรร่ะบาด
ข้อ้งโควิ็ด-19 ส่ำาห้รบัการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 
2564 ผา่นสื่�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่เ์พัยีงรูปิแบบเดียว็ต์ามูทีี่�ได้
แจ้ึงไว้็อ้ยา่งเครง่ครัด

• จัึดเต์รียมูบุคลากร ระบบคอ้มูพัิว็เต์อ้ร์และบาร์โค้ด 
(Barcode) เพัื�อ้รอ้งรบัและอ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กในการรับ
ลงที่ะเบียนและต์รว็จึส่อ้บเอ้กส่ารให้้แก่ผู้เข้า้ร่ว็มูปิระชุมู
อ้ยา่งเห้มูาะส่มู เพัียงพัอ้ ส่ะดว็ก รว็ดเร็ว็ และส่ามูารถื
ต์รว็จึส่อ้บได้ รว็มูถ่ืงกำาห้นดเว็ลาเริ�มูลงที่ะเบยีนไว้็อ้ยา่ง
เห้มูาะส่มูและเพีัยงพัอ้โดยแจ้ึงให้้ผู้ถืือ้หุ้้นที่ราบล่ว็งห้น้า
ในห้นังส่ือ้เชิญปิระชุมูด้ว็ย

 ในการปิระชุุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ผ่านส่ื�อ้ 
อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นดให้้มีูข้ั�นต์อ้น 
การปิระชุมูอ้ย่างถืูกต้์อ้งต์ามูกฎห้มูายและคำาน่งถ่ืง
คว็ามูส่ะดว็ก ส่ิที่ธุิและการปิฏิบัติ์ต่์อ้ผู้ถืือ้หุ้้นอ้ย่าง 
เท่ี่าเทีี่ยมูกัน โดยเปิิดให้้ผู้ถืือ้หุ้้นลงที่ะเบียนรว่็มูปิระชุมู 
ผ่านระบบคว็บคุมูการปิระชุมูผ่านสื่�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส์่
ข้อ้งบริษััที่ผู้ให้้บริการซ่�งได้รับการรับรอ้งระบบคว็บคุมู 
การปิระชุมูผา่นสื่�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส์่ จึากส่ำานักงานพัฒันา
ธุุรกรรมูที่างอิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ ด้ว็ยชื�อ้ผู้ใช้ (Username) 

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/ir/downloads/shareholders-meetings/agm2021/20210322-bgrim-agm2021-invitation-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings?year=2021
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings?year=2021
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และรห้ัส่ผู้ใช้ (Password) ล่ว็งห้น้าก่อ้นการปิระชุุมู 
ไมูน้่อ้ยกว่็า 60 นาทีี่ และส่ามูารถืลงที่ะเบยีนได้ต่์อ้เนื�อ้ง
จึนกว่็าการปิระชุมูจึะแล้ว็เส่ร็จึ พัร้อ้มูทัี่�ง จัึดเต์รียมู 
ช่อ้งที่างการติ์ดต่์อ้ในกรณีีทีี่�มีูปัิญห้าทัี่�งเกี�ยว็กับการ
ปิระชุมูและด้านเที่คนิคเพัื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น/ผู้รบัมูอ้บฉนัที่ะ
ส่ามูารถืเข้า้ปิระชุมูได้อ้ยา่งราบรื�น ต์ลอ้ดจึนจัึดให้้มีูการ
บันท่ี่กเสี่ยงและภาพัข้อ้งการปิระชุมูต์ลอ้ดระยะเว็ลา
ทีี่�มีูการถ่ืายที่อ้ดการปิระชุมูในรูปิแบบอิ้เล็กที่รอ้นิกส์่  
รว็มูถ่ืงบันท่ี่กข้้อ้มููลการจึราจึรที่างอิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ข้อ้ง 
ผู้เข้้ารว่็มูปิระชุมูไว้็เป็ินห้ลักฐานต์ามูกฎห้มูายด้ว็ย 

• จัึดเต์รียมูบัต์รลงคะแนนให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้นในการปิระชุมู 
ผู้ถืือ้หุ้้นและนำาระบบบาร์โค้ด (Barcode) มูาใช้ในการ
นับคะแนนเสี่ยงเพัื�อ้เพัิ�มูปิระสิ่ที่ธุภิาพัและคว็ามูถูืกต้์อ้ง 

 แมู้ในการปิระชุุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 จึะเป็ิน 
การปิระชุมูผา่นส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส์่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ยงัคง 
คำาน่งถ่ืงส่ทิี่ธุขิ้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น โดยจัึดให้้มีูเมูนูลงคะแนนเส่ยีง 
ทีี่�ใช้งานได้ง่ายและส่ามูารถืลงคะแนนเส่ียงได้ต์ามู
เจึต์นารมูณี์แยกเป็ินรายว็าระ ทัี่�งเห็้นด้ว็ย ไมู่เห็้นด้ว็ย 
และงดอ้อ้กเส่ียง ผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ ในลักษัณีะ
เดียว็กันกับการจัึดให้้มีูบัต์รลงคะแนนเส่ียง การใช้บัต์ร
ลงคะแนนเสี่ยงและการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode)  
ในการนับคะแนนเสี่ยงข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นในการปิระชุมูแบบ
ปิกติ์ และเพัื�อ้คว็ามูโปิร่งใส่ในการนับคะแนนเส่ียง 
ในการปิระชุมู บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เชิญตั์ว็แที่นทีี่�ปิร่กษัา
กฎห้มูายเป็ินส่ักข้ีพัยานในการนับคะแนนเส่ียงด้ว็ย

• แจ้ึงให้้ผู้ถืือ้หุ้้นรับที่ราบก่อ้นเริ�มูดำาเนินการปิระชุมู
ถ่ืงห้ลักเกณีฑ์์และวิ็ธุีการในการอ้อ้กเส่ียงลงคะแนน  
การใช้เมูนูลงคะแนนเส่ียงผ่านผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส์่ 
(ห้รือ้บัต์รลงคะแนนในการปิระชุมูแบบปิกติ์) การนับ
คะแนนเส่ียง และการแจ้ึงมูติ์ทีี่�ปิระชุมู

• ส่ิที่ธุใินการอ้อ้กเส่ียงลงคะแนน 1 หุ้้นต่์อ้ 1 เส่ียง

• จัึดให้้มีูบุคคลทีี่�เป็ินอิ้ส่ระ อั้นได้แก่ ทีี่�ปิร่กษัากฎห้มูาย 
และในการปิระชุมูแบบปิกติ์จึะเปิิดโอ้กาส่ให้้อ้าส่าส่มัูคร
ผู้แที่นผู้ถืือ้หุ้้น รว่็มูเปิน็สั่กขี้พัยานในการนบัคะแนนเส่ยีง 
ด้ว็ย รว็มูถ่ืงเปิิดเผยเรื� อ้งดังกล่าว็ไว้็ในรายงาน 
การปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น

• ให้้ส่ิที่ธุิผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�มูาร่ว็มูปิระชุมูภายห้ลังจึากทีี่�เริ�มู 
ดำาเนินการปิระชุมูไปิแล้ว็ ส่ามูารถืเข้้าร่ว็มูปิระชุมู 
และอ้อ้กเส่ียงลงคะแนนได้ในว็าระทีี่�อ้ยู่ระห้ว่็างการ
พัิจึารณีาและยังมิูได้มีูการลงมูติ์ โดยในการปิระชุมู
ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ผ่านสื่�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถืใช้ส่ิที่ธุดัิงกล่าว็
ได้ด้ว็ยเชน่เดียว็กัน

• ดำาเนินการปิระชุมูต์ามูลำาดับระเบียบว็าระการปิระชุมู
ทีี่�กำาห้นดไว้็ในห้นังส่ือ้เชิญปิระชุมูอ้ย่างถืูกต้์อ้งและ
เป็ินไปิต์ามูข้้อ้กฎห้มูายและข้้อ้บังคับบริษััที่ รว็มูถ่ืงไมู่มีู 
การเพัิ�มูว็าระการปิระชุมูห้รอื้เปิลี�ยนแปิลงข้้อ้มููลส่ำาคัญ
โดยไมู่ได้แจ้ึงให้้ผู้ถืือ้หุ้้นที่ราบล่ว็งห้น้า 

• เปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่อ้บถืามู แส่ดงคว็ามูคิดเห็้น และ
ข้้อ้เส่นอ้แนะได้อ้ย่างเต็์มูทีี่� โดยในการปิระชุมูส่ามัูญ 
ผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถืใช้ส่ิที่ธุิดังกล่าว็ด้ว็ย
เช่นเดียว็กัน พัร้อ้มูทัี่�งบันท่ี่กส่าระส่ำาคัญไว้็ในรายงาน
การปิระชุมูและเผยแพัร่รายงานดังกล่าว็ไว้็บนเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ด้ว็ย
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• ในว็าระพัิจึารณีาเลือ้กตั์�งกรรมูการแที่นกรรมูการ 
ซ่�งอ้อ้กจึากต์ำาแห้นง่ต์ามูว็าระนั�น เปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น
ส่ามูารถืลงคะแนนเลือ้กตั์�งกรรมูการเป็ินรายบุคคลห้รอื้
ทัี่�งคณีะได้ โดยเส่นอ้ชื�อ้กรรมูการให้้ทีี่�ผู้ถืือ้หุ้้นพัิจึารณีา
ลงคะแนนทีี่ละท่ี่าน  

• กรรมูการ ปิระธุานกรรมูการ และปิระธุานคณีะกรรมูการ
ชุดย่อ้ยทุี่กคณีะ ได้เข้้าร่ว็มูการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น 
ปิระจึำาปีิ 2564 คิดเป็ินร้อ้ยละ 100 รว็มูถ่ืงผู้บริห้าร 
ระดับสู่งทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง และเลข้านุการบริษััที่ ได้เข้้าร่ว็มู 
ปิระชุมู เพัื�อ้ชี�แจึงและต์อ้บข้้อ้ซักถืามูต์ลอ้ดจึนรับฟั์ง
ข้้อ้คิดเห็้น และข้้อ้เส่นอ้แนะจึากผู้ถืือ้หุ้้น นอ้กจึากนี� 
ผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เข้้าร่ว็มูปิระชุมู
ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นในครั�งดังกล่าว็ด้ว็ยเชน่กัน

• แจ้ึงมูติ์ทีี่�ปิระชุมูทีุ่กว็าระการปิระชุมู พัร้อ้มูแส่ดง 
รายละเอี้ยดจึำานว็นคะแนนเส่ียงทีี่�เห็้นด้ว็ย ไมู่เห็้นด้ว็ย 
งดอ้อ้กเส่ียง ห้รือ้บัต์รเส่ีย เพัื�อ้คว็ามูชัดเจึนอี้กด้ว็ย

การดำำาเนิินิการภายหลังวันิประชุุม

• แจ้ึงมูติ์ทีี่�ปิระชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้นและผลการลงมูติ์ผ่าน
ระบบข้า่ว็ข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ ภายในระยะเว็ลาและ
ห้ลักเกณีฑ์์ทีี่�ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ กำาห้นด โดยได้แจ้ึงใน
วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ซ่�งเป็ินวั็นเดียว็กับการปิระชุมู
ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น 

• ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับคุณีภาพัข้อ้งรายงานการปิระชุมู  
โดยได้จัึดที่ำาและบนัท่ี่กส่าระส่ำาคัญต่์าง ๆ อ้ยา่งครบถ้ืว็น 
ปิระกอ้บด้ว็ยรายละเอี้ยดจึำานว็นอ้งค์ปิระชุมู ทัี่�งจึำานว็น
ผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�เข้้าร่ว็มูปิระชุมูด้ว็ยต์นเอ้งและจึำานว็นผู้รับ
มูอ้บฉันที่ะทีี่� เข้้าปิระชุมูแที่นผู้ถืือ้หุ้้น รายชื� อ้และ

ต์ำาแห้น่งข้อ้งกรรมูการ กรรมูการชุดย่อ้ย ผู้บริห้าร 
ระดับสู่ง และผู้ส่อ้บบัญชีทีี่�เข้้าร่ว็มูปิระชุมู ห้ลักเกณีฑ์์
และวิ็ธุีการลงคะแนน การใช้บัต์รลงคะแนน / การลง
คะแนนผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ การนับคะแนน ผลการ 
ลงคะแนนเสี่ยงในแต่์ละระเบียบว็าระการปิระชุมู ทัี่�งทีี่� 
เห็้นด้ว็ย ไมู่เห็้นด้ว็ย งดอ้อ้กเสี่ยง และบัต์รเสี่ย พัรอ้้มูทัี่�ง
บันท่ี่กข้้อ้ซักถืามู คำาชี�แจึงและข้้อ้คิดเห็้นทีี่�ส่ำาคัญ และ
ข้อ้้มููลใด ๆ  ต์ามูทีี่�ห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี กฎห้มูาย 
กฎเกณีฑ์์ และระเบียบทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกำาห้นด 

• ส่ำาห้รบัการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดที่ำารายงานการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น 
ทัี่�งภาษัาไที่ยและภาษัาอั้งกฤษั และเผยแพัรผ่่านระบบ
ส่ารส่นเที่ศข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ และบนเว็็บไซต์์ข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ภายใน 14 วั็น นับจึากวั็นปิระชุมู และ
ได้เปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นซักถืามูห้รือ้แส่ดงคว็ามูคิดเห็้น
เกี�ยว็กับรายงานการปิระชุมู ภายใน 30 วั็น นับจึาก 
วั็นเผยแพัร่รายงานการปิระชุมู ซ่�งเมืู�อ้ครบกำาห้นด
ระยะเว็ลาดังกล่าว็แล้ว็ไมู่มีูผู้ถืือ้หุ้้นรายใดแส่ดงคว็ามู
คิดเห็้น ส่อ้บถืามู ห้รือ้ปิระส่งค์ข้อ้แก้ไข้รายงานการ
ปิระชุมูส่ามูัญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 แต่์อ้ย่างใด  
จ่ึงถืือ้ว่็ารายงานการปิระชุมูดังกล่าว็ได้รับการรับรอ้ง
แล้ว็ รว็มูถ่ืงจึะเป็ินไปิต์ามูทีี่�ได้เรยีนให้้ท่ี่านผู้ถืือ้หุ้้นที่ราบ
อ้ย่างชัดแจ้ึงแล้ว็ในการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 
2563 ว่็า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะไมู่มีูว็าระพัิจึารณีารับรอ้ง
รายงานการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น ตั์�งแต่์การปิระชุมูส่ามูัญ 
ผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 เป็ินต้์นไปิ

ทัี่�งนี�  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็์มู (ระดับ 
“ดีเลิศ”) จึากการปิระเมิูนต์ามูโครงการปิระเมิูนคุณีภาพั
การจัึดปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 ซ่�งปิระเมิูนโดย
ส่มูาคมูส่ง่เส่ริมูผู้ลงทีุ่นไที่ย
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บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูนโยบายในการปิฏิบัติ์และคุ้มูครอ้งส่ิที่ธุิ
ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กรายอ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูกัน โดยไมู่เลือ้กปิฏิบัติ์ 
ไมู่ว่็าจึะเป็ินผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ผู้ถืือ้หุ้้นรายย่อ้ย นักลงทีุ่น
ส่ถืาบัน และผู้ถืือ้หุ้้นต่์างชาติ์ รว็มูถ่ืงจึะไมู่กระที่ำาการใด ๆ 
ทีี่�ถืือ้เป็ินการเลือ้กปิฏิบัติ์ห้รือ้ก่อ้ให้้เกิดคว็ามูไมู่เป็ินธุรรมู
ต่์อ้ผู้ถืือ้หุ้้นภายใต้์ข้้อ้กำาห้นดข้อ้งกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง โดยมูี
แนว็ปิฏิบัติ์ดังนี�

1. คณีะกรรมูการบริษััที่ ต้์อ้งรักษัาส่ิที่ธุิข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นและ
ปิฏิบัติ์ต่์อ้ผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กรายอ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูกัน ผู้ถืือ้หุ้้น 
ที่กุรายยอ่้มูมีูส่ทิี่ธุไิด้รบัข้อ้้มููลอ้ย่างถูืกต้์อ้ง เพีัยงพัอ้ และ
เท่ี่าเทีี่ยมู รว็มูถ่ืงเอ้กส่ารนำาเส่นอ้ได้จัึดที่ำาเปิน็ภาษัาไที่ย
และภาษัาอั้งกฤษั เพัื�อ้อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กให้้แก่ผู้ถืือ้หุ้้น
ทัี่�งทีี่�เป็ินชาว็ไที่ยและชาว็ต่์างชาติ์

2. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการอ้อ้กหุ้้นส่ามัูญปิระเภที่เดียว็ 
และกำาห้นดให้้ส่ิที่ธุิอ้อ้กเสี่ยงในทีี่�ปิระชุมูเป็ินไปิต์ามู
จึำานว็นหุ้้นทีี่�ผู้ถืือ้หุ้้นถืือ้อ้ยู ่โดย 1 หุ้้นมีูส่ทิี่ธุเิท่ี่ากับ 1 เส่ยีง 
นอ้กจึากนี� ยังมีูใบแส่ดงส่ิที่ธุิในผลปิระโยชน์ทีี่�เกิดจึาก 
ห้ลักที่รัพัย์อ้้างอิ้งไที่ย (Non-Voting Depository  
Receipt) ห้รือ้ NVDR ซ่�งเป็ินต์ราส่ารทีี่�อ้อ้กโดย บริษััที่ 
ไที่ยเอ็้นวี็ดีอ้าร ์จึำากัด (Thai NVDR Company Limited) 
ซ่�งได้จัึดตั์�งข้่�นโดยต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ เพัื�อ้ให้้นักลงทีุ่น
ส่ามูารถืถืือ้ครอ้งห้ลักที่รัพัย์ได้โดยไมู่ถืูกจึำากัดสั่ดส่่ว็น
การถืือ้หุ้้นข้อ้งคนต่์างด้าว็ต์ามูทีี่�ระบุไว้็ในกฎห้มูายไที่ย 
อ้ย่างไรก็ดี ผู้ถืือ้ NVDR ไมู่มีูส่ิที่ธุิในการอ้อ้กเส่ียงใน
ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น (Non-Voting Rights) ยกเว้็นกรณีี 
การใช้ส่ิที่ธุิอ้อ้กเส่ียงเพัื�อ้ลงมูติ์เกี�ยว็กับการเพัิกถือ้น 
ห้ลักที่รัพัย์อ้อ้กจึากการเปิ็นห้ลักที่รัพัย์จึดที่ะเบียน 
ในต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ (Delisting)

3. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่่ว็นน้อ้ย
เส่นอ้เรื�อ้งเพัื�อ้บรรจุึเป็ินว็าระการปิระชุมู และเส่นอ้ชื�อ้
บุคคลเพัื�อ้พัิจึารณีาเข้้ารับการเลือ้กตั์�งเปิ็นกรรมูการ
เป็ินการล่ว็งห้น้าส่ำาห้รับการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น
ปิระจึำาปีิ 2564 ระห้ว่็างวั็นทีี่� 1 ต์ุลาคมู 2563 ถ่ืง 
วั็นทีี่� 30 ธุนัว็าคมู 2563 โดยเผยแพัรใ่ห้้ผู้ถืือ้หุ้้นที่ราบ
ผา่นระบบข่้าว็อิ้เล็กที่รอ้นิกส่ข์้อ้งต์ลาดห้ลักที่รพััย์ฯ และ
เว็็บไซต์์ข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งเมืู�อ้ครบกำาห้นดดังกล่าว็
ปิรากฏว่็าไมู่มีูผู้ถืือ้หุ้้นเส่นอ้เรื�อ้งเพัื�อ้บรรจุึเป็ินว็าระ 
การปิระชุมูห้รือ้เส่นอ้ชื�อ้บุคคลเพัื�อ้เข้้ารับการพิัจึารณีา
เลือ้กตั์�งเป็ินกรรมูการแต่์อ้ย่างใด รว็มูถ่ืงเปิิดโอ้กาส่ให้้
ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถืส่่งคำาถืามูล่ว็งห้น้าเพัื�อ้ส่อ้บถืามูข้้อ้มููล
เกี�ยว็กับว็าระการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 
เป็ินการล่ว็งห้น้าต่์อ้ฝ่้ายนักลงทีุ่นส่ัมูพัันธุ ์ผ่านชอ่้งที่าง
ทีี่�ระบุไว้็ทัี่�งที่างอี้เมูล์ และการส่ง่ไปิรษัณีีย์ด้ว็ย

4. ในส่ถืานการณีป์ิกติ์ คณีะกรรมูการบรษัิัที่ กำาห้นดส่ถืานทีี่� 
จัึดปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�ส่ะดว็กต่์อ้การเดินที่างได้ด้ว็ย 
ระบบข้นส่ง่ส่าธุารณีะ อ้าทิี่ รถืปิระจึำาที่าง ส่ำาห้รบัในการ 
ปิระชุมูส่ามูญัผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ซ่�งเป็ินการปิระชุมู 
ผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เลือ้กใช้ระบบ
จัึดการปิระชุมูทีี่�มีูคว็ามูปิลอ้ดภัยและส่ามูารถืเข้้าใชง้าน 
ได้ง่าย โดยไมูต้่์อ้งมูกีารดาว็นโ์ห้ลดโปิรแกรมูใด ๆ  เพัิ�มูเติ์มู 
รว็มูถ่ืงมีูการแจ้ึงข้้อ้ปิฏิบติั์ส่ำาห้รับการเข้้ารว่็มูปิระชุมู และ 
คูมืู่อ้การใชง้านระบบ E-AGM เพัื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น / ผู้รับมูอ้บ 
ฉนัที่ะ ส่ามูารถืศ่กษัาและเต์รียมูคว็ามูพัรอ้้มูก่อ้นเข้า้ใชง้าน 
ต์ลอ้ดจึนเต์รียมูช่อ้งที่างการติ์ดต่์อ้ในกรณีีทีี่�มีูปัิญห้า 
ทัี่�งเกี�ยว็กับการปิระชุมูและด้านเที่คนิคเพัื�อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น / 
ผู้รับมูอ้บฉันที่ะส่ามูารถืเข้้าปิระชุมูได้อ้ย่างราบรื�น 
จ่ึงถืือ้ว่็าเทีี่ยบเท่ี่าได้กับการจัึดปิระชุมู ณี ส่ถืานทีี่�ทีี่�
ส่ะดว็กต่์อ้การเดินที่างเข้้ารว่็มูปิระชุมู 

2. การปฏิิบัติิติ�อผู้ถื่อหุ้นิอย�างเท�าเทียมกันิ
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5. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้ำานว็ยคว็ามูส่ะดว็กให้้ผู้ถืือ้หุ้้นและ 
ผู้ถืือ้หุ้้นปิระเภที่ส่ถืาบนัทีี่�ไมูส่่ามูารถือ้อ้กเส่ยีงลงคะแนน
ด้ว็ยต์นเอ้งส่ามูารถือ้อ้กเส่ยีงลงคะแนนได้ด้ว็ยการมูอ้บ
ฉันที่ะ โดยจัึดเต์รียมูห้นังส่ือ้มูอ้บฉันที่ะทัี่�ง 3 รูปิแบบ 
ต์ามูแบบทีี่�กำาห้นดโดยกรมูพัฒันาธุุรกิจึการค้า กระที่รว็ง
พัาณีิชย์ เพัื�อ้เปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถืเลือ้กใช้ให้้
เห้มูาะส่มูกับคว็ามูต้์อ้งการข้อ้งต์นเอ้ง รว็มูถ่ืงผู้ถืือ้หุ้้น
ส่ามูารถืพัิจึารณีามูอ้บฉันที่ะให้้แก่กรรมูการอิ้ส่ระได้ 
โดยห้นังสื่อ้มูอ้บฉันที่ะ ข้้อ้มููลข้อ้งกรรมูการอิ้ส่ระ และ
รายละเอี้ยดเอ้กส่ารห้ลักฐานทีี่�ใช้ในการมูอ้บฉันที่ะ  
ได้จัึดส่่งไปิพัร้อ้มูกับห้นังสื่อ้เชิญปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น และ
เผยแพัร่ไว้็บนเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยไมู่มีู 
การกำาห้นดเงื�อ้นไข้ทีี่�เป็ินอุ้ปิส่รรคห้รือ้ก่อ้ให้้เกิดคว็ามู
ยุ่งยากแก่ผู้ถืือ้หุ้้นในการมูอ้บฉันที่ะ นอ้กเห้นือ้จึากทีี่� 
กฎห้มูายกำาห้นดแต่์อ้ยา่งใด

6. ในการที่ำารายการระห้ว่็างกัน ต้์อ้งกระที่ำาอ้ยา่งยุติ์ธุรรมู 
ส่มูเห้ต์สุ่มูผล ต์ามูราคาอ้้างอิ้งกับราคาต์ลาด และเป็ินไปิต์ามู 
ปิกติ์การค้า (Fair and at Arm’s Length Basis) และ
คำาน่งถ่ืงปิระโยชน์ส่งูสุ่ดข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ เป็ินส่ำาคัญ 
รว็มูถ่ืงคณีะกรรมูการบริษััที่ได้กำากับดูแลให้้มีูการปิฏิบติั์
ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ วิ็ธุีการ และการเปิิดเผยข้้อ้มููลรายการ 
ทีี่�เกี�ยว็โยงกันอ้ยา่งเครง่ครัดด้ว็ย

7. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย ได้กำาห้นดนโยบาย 
การป้ิอ้งกันการใช้ข้อ้้มููลภายใน ซ่�งได้ส่ื�อ้ส่ารให้้กรรมูการ  
ผู้บริห้าร และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รับที่ราบ 
ย่ดถืือ้ปิฏิบัติ์ และส่อ้ดส่่อ้งดูแลให้้มีูการปิฏิบัติ์ต์ามู
อ้ย่างเคร่งครัด รว็มูถ่ืง กรรมูการและผู้บริห้ารทีุ่กท่ี่าน
รบัที่ราบอ้ย่างชัดเจึนและเข้า้ใจึถ่ืงบที่บาที่ห้น้าทีี่�ในการ
รายงานการถืือ้ครอ้งห้ลักที่รัพัย์ใน บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ข้อ้ง
ต์นเอ้ง คู่ส่มูรส่ และบุต์รทีี่�ยงัไมูบ่รรลุนิติ์ภาว็ะ ต์ลอ้ดจึน 
รายงานการเปิลี�ยนแปิลงการถืือ้ครอ้งห้ลักที่รัพัย์ต่์อ้
ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูห้น้าทีี่�ทีี่�กฎห้มูายกำาห้นด รว็มูถ่ืง
คณีะกรรมูการบริษััที่ กำาห้นดให้้เลข้านุการบริษััที่ส่รุปิ

รายงานการถืือ้ครอ้งห้ลักที่รัพัย์และการเปิลี�ยนแปิลง
การถืือ้ห้ลักที่รัพัย์ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ 
เพัื�อ้รบัที่ราบเป็ินปิระจึำา อ้ยา่งน้อ้ยที่กุ 6 เดือ้น และได้จัึด 
ให้้มีูการเปิิดเผยการถืือ้ครอ้งห้ลักที่รัพัย์ข้อ้งกรรมูการ
และผู้บรหิ้ารไว้็ในรายงานฉบบันี�ด้ว็ย ส่ำาห้รบัรายละเอี้ยด 
การดูแลการใช้ข้้อ้มููลภายใน ปิรากฏต์ามูหั้ว็ข้้อ้ “การ
ดูแลเรื�อ้งการใช้ข้้อ้มููลภายใน” ข้อ้งรายงานฉบับนี�

8. เพัื�อ้ป้ิอ้งกันคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลปิระโยชน์ คณีะกรรมูการ
บริษััที่ได้กำาห้นดให้้กรรมูการและผู้บริห้ารข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ทีุ่กคนต้์อ้งเปิิดเผยข้้อ้มููลและรายงานเกี�ยว็กับ
ส่่ว็นได้เสี่ยข้อ้งต์นและผู้เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์และ
วิ็ธุีการทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่ห้รือ้กฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง
กำาห้นด เพัื�อ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ส่ามูารถืพัิจึารณีา
ธุุรกรรมูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�อ้าจึมีูคว็ามูข้ัดแย้งข้อ้ง
ผลปิระโยชน์ และส่ามูารถืตั์ดสิ่นใจึเพัื�อ้ปิระโยชน์ข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยรว็มู ทัี่�งนี� กรรมูการและผู้บริห้าร
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�มีูส่่ว็นได้เสี่ยในการที่ำาธุุรกรรมู
ใด ๆ จึะไมู่มีูส่่ว็นร่ว็มูในการพัิจึารณีาตั์ดส่ินใจึเข้้าที่ำา
ธุุรกรรมูดังกล่าว็ รายละเอี้ยดการป้ิอ้งกันคว็ามูข้ัดแย้ง
ที่างผลปิระโยชน์ เปิิดเผยไว้็ในหั้ว็ข้้อ้ “การปิ้อ้งกัน 
คว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์” ข้อ้งรายงานฉบับนี�

9. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่มีูนโยบายให้้คว็ามูช่ว็ยเห้ลือ้ 
ที่างการเงินห้รอื้การคำาปิระกันใด ๆ  แก่บุคคลภายนอ้กอื้�น

ในปิี 2564 คณีะกรรมูการบริษััที่ไมู่ได้รับข้้อ้ร้อ้งเรียนใด ๆ 
เกี�ยว็กับการไมู่ปิฏิบัติ์ต่์อ้ผู้ถืือ้หุ้้นอ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูกัน การไมู่
ปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์และข้้อ้กำาห้นดทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการ
ที่ำารายการระห้ว่็างกันและการข้ายที่รัพัย์ส่ิน รว็มูถ่ืงไมู่มีู 
การกระที่ำาคว็ามูผิดเกี�ยว็กับการใช้ ข้้อ้มููลภายในข้อ้ง
กรรมูการและผู้บริห้าร จ่ึงแส่ดงให้้เห้็นได้ว่็าแนว็นโยบาย
ห้รือ้แนว็ที่างปิฏิบัติ์ทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่ได้กำาห้นดไว้็
มีูปิระส่ิที่ธุิภาพัในการดูแลจัึดการเรื� อ้งดังกล่าว็ได้อ้ย่าง 
เห้มูาะส่มู
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3. บทบาทติ�อผู้มีส�วนิไดำ้เสีย
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้ส่ิที่ธุิข้อ้งผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ย 
และต์ระห้นักดีว่็าผลการดำาเนินงานทีี่�ดีย่อ้มูเกิดข้่�นจึากการ
ได้รบัคว็ามูส่นบัส่นุนทีี่�ดีจึากผู้มีูส่ว่็นได้เสี่ยกลุ่มูต่์าง ๆ  บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงได้กำาห้นดแนว็ที่างปิฏิบัติ์ต่์อ้ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียไว้็ใน
นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ และ
แนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง และส่นับส่นุนให้้เกิดคว็ามู 
ร่ว็มูมืูอ้ระห้ว่็าง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กับผู้ทีี่� มีูส่่ว็นได้เสี่ย 
ในลักษัณีะทีี่�ส่ร้างส่รรค์ปิระโยชน์ร่ว็มูกัน เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึได้ว่็า 
ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กฝ่้ายจึะได้รับการดูแลจึาก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร ์
อ้ย่างดีทีี่�สุ่ดเป็ินไปิต์ามูส่ิที่ธุิบนพัื� นฐานข้อ้งกฎห้มูายทีี่�
เกี�ยว็ข้้อ้ง  

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นดแนว็ที่างการปิฏิบัติ์ต่์อ้ผู้มีูส่่ว็น 
ได้เส่ีย ซ่�งส่รุปิส่าระส่ำาคัญได้ดังนี�

1. คว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้พันักงานและลูกจ้ึาง 

 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับพันักงานซ่�งถืือ้เปิ็น 
ที่รัพัยากรทีี่� มีูคุณีค่าและส่ำา คัญอ้ย่ างยิ� ง ต่์อ้การ 
ข้ับเคลื� อ้นอ้งค์กรให้้มีูคว็ามูเจึริญก้าว็ห้น้า จ่ึงมุู่งมัู�น
พัฒันา เส่ริมูส่รา้งวั็ฒนธุรรมูและบรรยากาศการที่ำางาน
ทีี่�ดี ส่่งเส่ริมูการที่ำางานร่ว็มูกันด้ว็ยคว็ามูส่มัูครส่มูาน
ส่ามัูคคี (Teamwork) ปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูายแรงงาน
และมูาต์รฐานด้านแรงงานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งทัี่�งในระดับ
ปิระเที่ศและระดับมูาต์รฐานส่ากล รว็มูถ่ืง เคารพั
ต่์อ้ส่ิที่ธุิมูนุษัยชน โดยปิฏิบัติ์ต่์อ้พันักงานด้ว็ยคว็ามู
เส่มูอ้ภาค และไมู่เลือ้กปิฏิบัติ์ด้ว็ยส่าเห้ต์ุอั้นเนื� อ้ง
มูาจึากคว็ามูเห้มูือ้น ห้รือ้คว็ามูแต์กต่์าง ทัี่�งที่างด้าน
เชื� อ้ชาติ์ ส่ัญชาติ์ ถิื�นกำาเนิด ส่ีผิว็ ภาษัา ศาส่นา 
เพัศ อ้ายุ ส่มูรรถืภาพัที่างร่างกาย รส่นิยมูที่างเพัศ  
การศ่กษัา คว็ามูคิดเห็้นที่างการเมืูอ้ง และส่ถืานภาพั
อื้�นใดทีี่�ไมู่เกี�ยว็ข้้อ้งกับการที่ำางานโดยต์รง และมีูแนว็
นโยบายทีี่�ชัดเจึนในการป้ิอ้งกันการใช้แรงงานบังคับ  
การค้ามูนุษัย์ และการห้้ามูใช้แรงงานเด็ก 

 รว็มูถ่ืงจัึดให้้มีูกระบว็นการส่รรห้าบุคลากรทีี่�เป็ินธุรรมู
และเท่ี่าเทีี่ยมู มีูระบบการปิระเมิูนผลการปิฏิบัติ์งาน 
การให้้ผลต์อ้บแที่น การให้้รางวั็ลและการลงโที่ษั 
บนพัื�นฐานคว็ามูยุติ์ธุรรมู ชดัเจึน และส่ามูารถือ้ธุบิายได้  

มีูนโยบายในการพัฒันาคว็ามูรู ้ทัี่กษัะ และคว็ามูส่ามูารถื 
ข้อ้งพันักงานอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งและทัี่�ว็ถ่ืง เพัื�อ้เพัิ�มูศักยภาพั
และโอ้กาส่ในการเติ์บโต์ในห้น้าทีี่�การงานข้อ้งพันักงาน 
ต์ลอ้ดจึนกำาห้นดมูาต์รฐานคว็ามูปิลอ้ดภัยและ 
อ้าชีว็อ้นามัูยให้้มีูส่ิ�งแว็ดล้อ้มูในการที่ำางานทีี่�ดีและ 
มีูคว็ามูปิลอ้ดภัยในชีวิ็ต์ ร่างกายและที่รัพัย์ส่ิน รว็มูทัี่�ง 
เคารพัและรับผิดชอ้บในการดำาเนินการกับข้้อ้มููล 
ส่่ว็นบุคคล ให้้คว็ามูคุ้มูครอ้งและรักษัาคว็ามูลับ
ข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคล จึำากัดการเปิิดเผยและการใช้ข้้อ้มููล 
ส่่ว็นบุคคลเท่ี่าทีี่�จึำาเป็ิน และกำาห้นดสิ่ที่ธุิในการเข้้าถ่ืง
ข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคลต์ามูลำาดับชั�นและต์ามูห้น้าทีี่�ข้อ้งผู้ทีี่�
เกี�ยว็ข้้อ้งเท่ี่านั�น

 นอ้กจึากนี� บุคลากรข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ทีุ่กคนต้์อ้ง
ปิฏิบติั์ต่์อ้กันด้ว็ยคว็ามูเคารพั ให้้เกียรติ์ และปิฏิบติั์ต์ามู
นโยบายสิ่ที่ธุิมูนุษัยชน และคว็ามูมุู่งมัู�นในการต่์อ้ต้์าน 
การเลือ้กปิฏิบัติ์และการต่์อ้ต้์านการคุกคามู บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ มุู่งมัู�นทีี่�จึะรักษัาส่ภาพัแว็ดล้อ้มูในส่ถืานทีี่�
ที่ำางานทีี่�ดี เพัื�อ้ส่ร้างส่ังคมูการปิฏิบัติ์งานอ้ย่างเป็ิน 
มืูอ้อ้าชีพั มีูส่ภาพัแว็ดล้อ้มูการที่ำางานทีี่�ดี ปิราศจึาก 
การเลือ้กปิฏิบติั์ และการคุกคามูในรูปิแบบต่์าง ๆ  รว็มูถ่ืง 
การคุกคามูที่างเพัศภายในอ้งค์กรอี้กด้ว็ย

2. คว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ลูกค้า 

 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญและมุู่งมัู�น 
ทีี่�จึะส่รา้งคว็ามูเชื�อ้มัู�นและคว็ามูพัง่พัอ้ใจึส่งูสุ่ดแก่ลกูค้า
ด้ว็ยการพััฒนาสิ่นค้าและบริการทีี่�มีูคุณีภาพัมูาต์รฐาน 
ทีี่�ดี ในราคาทีี่�เห้มูาะส่มู และมีูคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ลกูค้า 
เพัื�อ้ส่ร้างและรักษัาสั่มูพันัธุภาพัทีี่�ดีไว้็อ้ยา่งยั�งยืน รว็มูถ่ืง
ปิฏิบัติ์ให้้เป็ินไปิต์ามูกฎห้มูายและมูาต์รฐานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
และคำาน่งถ่ืงสุ่ข้ภาพั คว็ามูปิลอ้ดภัย คว็ามูเป็ินธุรรมู 
การเก็บรักษัาข้้อ้มููลลูกค้า การบริการห้ลังการข้าย  
ต์ลอ้ดช่ว็งอ้ายุส่ินค้าและบริการ การติ์ดต์ามูวั็ดผล 
คว็ามูพั่งพัอ้ใจึข้อ้งลูกค้าเพัื� อ้พััฒนาปิรับปิรุงสิ่นค้า
และบริการ รว็มูทัี่�งการโฆษัณีาปิระชาสั่มูพัันธุ์และการ 
ส่่งเส่ริมูการข้าย (Sales Conduct) ต้์อ้งกระที่ำาอ้ย่าง
มีูคว็ามูรับผิดชอ้บไมู่ที่ำาให้้เกิดคว็ามูเข้้าใจึผิด ห้รือ้ใช้
ปิระโยชน์จึากคว็ามูเข้า้ใจึผิดข้อ้งลูกค้า ต์ลอ้ดจึน เปิิดรับ 
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ข้อริ้องเรีิยนจากลูี่กค้าด้วยความเต็่มใจปัริาศจากอคติ่ 
แลี่ะปัริบ่ีปัร่ิงแก้ไขขอ้ร้ิองเริยีนจากลี่กูค้าอย�างท่ี่นที่�วงทีี่ 
กริณมีีขอ้จำาก่ด หร่ิอต้่องใช้เวลี่าในการิแก้ปััญหา ต้่องรีิบี 
แจ้งข้อมูลี่แลี่ะส่ถีานะให้ลีู่กค้าที่ริาบีในเวลี่าอ่นควริ
แลี่ะแจ้งความก้าวหน้าในการิแก้ไขเป็ันริะยะ ๆ ริวมถ่ีง  
ไม�เริียกริ่บีเงิน ส่ิ�งของ ผู้ลี่ปัริะโยชน์ใด ๆ อ่นส่�อถ่ีง 
การิกริะที่ำาทีี่�ไม�ส่่จริติ่จากลีู่กค้า

3. ความริ่บีผิู้ดชอบีต่�อคู�ค้า 

 มีกริะบีวนการิจ่ดซ่�อจ่ดจ้างแลี่ะเง่�อนไขส่่ญญาหร่ิอ 
ข้อต่กลี่งทีี่�เป็ันธ์ริริม ช�วยให้ความรูิ้ พ่ฒนาศ่กยภาพ
แลี่ะยกริะด่บีความส่ามาริถีในการิผู้ลิี่ต่แลี่ะให้บีริิการิ
ให้ได้มาต่ริฐาน ส่่�อส่าริให้คู�ค้าเคาริพสิ่ที่ธ์ิมน่ษัยชน
แลี่ะปัฏิิบีติ่่ต่�อแริงงานต่นเองอย�างเป็ันธ์ริริม ริบ่ีผิู้ดชอบี 
ต่�อส่่งคมแลี่ะส่ิ�งแวดล้ี่อม ริวมถ่ีงติ่ดต่ามต่ริวจส่อบี 
แลี่ะปัริะเมินผู้ลี่คู�ค้าเพ่� อพ่ฒนาการิปัริะกอบีธ่์ริกิจ
ริะหว�างก่นอย�างย่�งยน่

 นอกจากนี� บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ได้กำาหนดจริริยาบีริริณแลี่ะ
แนวที่างการิปัฏิิบีติ่่อย�างย่�งยน่ของคู�ค้า (Supplier Code 
of Conduct) มีผู้ลี่ใช้บี่งค่บีเม่�อว่นทีี่� 10 สิ่งหาคม 2563 
แลี่ะที่บีที่วนแก้ไขเพิ�มเติ่มโดยมีผู้ลี่ใช้บี่งค่บีเม่�อว่นทีี่� 
16 มิถีน่ายน 2564  โดยม่�งหว่งให้คู�ค้านำาไปัปัริ่บีใช้เป็ัน
แนวที่างการิดำาเนินงานให้ส่อดคล้ี่องก่บีการิดำาเนินงาน
ต่ามบีริิบีที่ของคู�ค้า โดยคำาน่งถ่ีงการิดำาเนินธ่์ริกิจด้วย
ความริบ่ีผิู้ดชอบีต่�อส่ิ�งแวดล้ี่อม ส่ง่คม แลี่ะมีธ์ริริมาภิบีาลี่ 
ทีี่�ดี เพ่� อส่ริ้างความย่�งย่นในการิดำาเนินงานริ�วมก่น 
อีกด้วย ที่� านส่ามาริถีศ่กษัาข้อมูลี่เพิ�ม เ ติ่มของ 
จริริยาบีริริณแลี่ะแนวที่างการิปัฏิิบี่ติ่อย�างย่�งย่นของ 
คู�ค้า (Supplier Code of Conduct) จากเว็บีไซต์่ของ 
บีี.กริิม เพาเวอริ์ ทีี่� https://www.bgrimmpower.com/ 
storage/content/sustainability/download/supplier 
-code-of-conduct-th.pdf     

4. ความริ่บีผิู้ดชอบีต่�อเจ้าหนี�

 บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ปัฏิิบี่ติ่ต่�อเจ้าหนี�อย�างเป็ันธ์ริริม  
มีความริ่บีผิู้ดชอบี โปัริ�งใส่ แลี่ะเที่�าเทีี่ยม โดยถ่ีอปัฏิิบี่ติ่
ต่ามข้อกำาหนด เง่�อนไข แลี่ะข้อผูู้กพ่นทีี่�มีต่�อเจ้าหนี�  
ท่ี่�งในการิชำาริะหนี�ต่ริงต่ามกำาหนดเวลี่า การิบีริิหาริเงินที่น่ 
การิใหแ้ลี่ะร่ิกษัาหล่ี่กปัริะก่น หร่ิอหล่ี่กที่ร่ิพยค์ำาปัริะก่น 

แลี่ะเง่�อนไขอ่�น ๆ ทีี่�กำาหนดไว้อย�างเคริ�งคริ่ด ริวมท่ี่�ง 
ไม�นำาเงินที่่นทีี่�ได้จากการิกู้ย่มเงินไปัใช้ในที่างทีี่�ข่ดต่�อ
ว่ต่ถี่ปัริะส่งค์ต่ามทีี่�ริะบ่ีในข้อต่กลี่งทีี่�ที่ำาไว้ก่บีเจ้าหนี� 
แลี่ะไม�ใชวิ้ธ์กีาริทีี่�ไม�ส่่จริติ่ ปักปิัดข้อมูลี่หร่ิอข้อเท็ี่จจริงิ 
อ่นอาจก�อให้เกิดความเสี่ยหายแก�เจ้าหนี� ต่ลี่อดจน 
บีริิหาริจ่ดการิเงินที่่นให้มีโคริงส่ริ้างทีี่�เหมาะส่ม แลี่ะ
บีริิหาริกิจการิอย�างมีปัริะสิ่ที่ธ์ภิาพ มีฐานะที่างการิเงิน 
ทีี่� ม่�นคง เพ่� อให้เจ้าหนี�ม่�นใจในฐานะการิเงิน แลี่ะ
ความส่ามาริถีในการิชำาริะหนี�ทีี่�ดีของ บีี.กริิม เพาเวอริ์   
ในกริณีทีี่�ไม�ส่ามาริถีปัฏิิบี่ติ่ต่ามเง่�อนไข ข้อต่กลี่ง หริ่อ 
ขอ้ผูู้กพน่ต่ามส่ญ่ญา จะแจ้งให้เจ้าหนี�ที่ริาบีโดยไม�ชก่ช้า 
เพ่�อเจริจาหาแนวที่างแก้ไขปััญหาริ�วมก่นบีนพ่�นฐาน
ของความส่มเหต่่ส่มผู้ลี่แลี่ะเป็ันธ์ริริม

5. ความริ่บีผิู้ดชอบีต่�อช่มชนแลี่ะส่่งคม

 บี.ีกริมิ เพาเวอริ ์ม่�งม่�นดำาเนนิธ่์ริกิจด้วยความริบ่ีผู้ดิชอบี 
แลี่ะต่ริะหน่กถ่ีงความส่ำาค่ญในฐานะเปั็นส่�วนหน่�ง
ของส่่งคม ทีี่�พ่งมีส่�วนริ�วมในการิพ่ฒนาส่่งคมแลี่ะ
ช่มชนในที่่กพ่�นทีี่�ทีี่�เข้าดำาเนินการิ เพ่�อส่ร้ิางการิเจริิญ
เติ่บีโต่ควบีคู�ก่บีการิพ่ฒนาช่มชนแลี่ะส่่งคมอย�างย่�งย่น 
โดยย่ดม่�นปัฏิิบี่ติ่ต่ามข้อกำาหนดของกฎหมายต่�าง ๆ  
ทีี่�เกี�ยวข้อง แลี่ะได้กำาหนดกลี่ย่ที่ธ์์ด้านความริ่บีผิู้ด
ชอบีต่�อช่มชนแลี่ะส่่งคมทีี่�ม่�งเน้นการิส่ร้ิางผู้ลี่กริะที่บี 
ในเชิงบีวกต่�อช่มชน ส่่งคม แลี่ะสิ่�งแวดล้ี่อม ส่น่บีส่น่น 
เป้ัาหมายการิพฒ่นาทีี่�ย่�งยน่ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ขององค์การิส่หปัริะชาชาติ่ อ่นก�อให้เกิด
ปัริะโยชน์ต่�อส่�วนริวม ด้วยการิดำาเนินการิด่งนี�

- ส่�งเส่ริิมให้ช่มชนแลี่ะส่่งคมส่ามาริถีพ่�งพาแลี่ะ 
ต่อบีส่นองความต้่องการิทีี่�จำาเป็ันของต่นเองได้อย�าง
เข้มแข็งเพ่� อส่ริ้างปัริะโยชน์ส่่ขแลี่ะเปั็นริากฐาน 
ทีี่�ม่�นคงของปัริะเที่ศ 

- ม่�งเน้นการินำาความรูิ้ ปัริะส่บีการิณ์ นว่ต่กริริมที่าง
ธ่์ริกิจ เพ่�อพ่ฒนายกริะด่บีวิถีีชีวิต่ช่มชนอย�างเป็ัน 
รูิปัธ์ริริม

- ส่น่บีส่น่นด้านการิศ่กษัาแลี่ะส่ร้ิางเส่ริิมส่่งคม 
แห�งการิเริียนรูิอ้ย�างต่�อเน่�อง 

- ส่�งเส่ริิมการิส่ร้ิางงาน พ่ฒนาท่ี่กษัะฝี่ม่อแริงงาน 

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/supplier-code-of-conduct-th.pdf
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ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

- ส่บืส่าน ส่นับส่นุน และอ้นุรกัษ์ัศิลปิะ วั็ฒนธุรรมู และ
จึารีต์ปิระเพัณีีอั้นดีงามูข้อ้งชุมูชน 

- เปิิดโอ้กาส่และส่ร้างการมีูส่่ว็นร่ว็มู ต์ลอ้ดจึนรับฟ์ัง 
คว็ามูคิดเห็้น คว็ามูต้์อ้งการ คว็ามูกังว็ล ข้อ้้เส่นอ้แนะ 
และข้้อ้ร้อ้งเรียนข้อ้งชุมูชน และผู้มูีส่่ว็นได้เสี่ยทีี่�
เกี�ยว็ข้้อ้ง เพัื�อ้ต์อ้บส่นอ้งต่์อ้คว็ามูต้์อ้งการ และ 
คว็ามูคาดห้วั็งข้อ้งชุมูชน ส่ังคมู และผู้มูีส่่ว็นได้เสี่ย 
ทีุ่กฝ่้ายอ้ยา่งเห้มูาะส่มู 

- ในกรณีีทีี่�มีูปิระเด็นปัิญห้า มุู่งเน้นห้าแนว็ที่างแก้ไข้
ปัิญห้ารว่็มูกันอ้ยา่งเห้มูาะส่มู และเป็ินธุรรมู เพัื�อ้ว็าง
รากฐานการอ้ยูร่ว่็มูกันอ้ยา่งยั�งยืน 

- บรรเที่าคว็ามูเดือ้ดร้อ้นจึากภัยพับิติั์ ห้รือ้ส่าธุารณีภัย
ต่์าง ๆ ทัี่�งโดยต์รงห้รือ้ผ่านห้น่ว็ยงานอื้�น ๆ 

- ปิลูกฝั้ง และเส่ริมูส่ร้างจิึต์ส่ำาน่กคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี 
จิึต์อ้าส่า และคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ชุมูชน และส่ังคมู 
โดยไมู่ห้วั็งส่ิ�งต์อ้บแที่นแก่บุคลากรข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ผ่านการเข้้าร่ว็มูกิจึกรรมูด้านการพััฒนา
ชุมูชน ส่ังคมู ศิลปิะและวั็ฒนธุรรมูทีี่�ห้ลากห้ลาย
อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง 

6. คว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู 

 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคว็ามูมุู่งมัู�นในการปิระกอ้บธุุรกิจึ 
อ้ย่างมีูคว็ามูรับผิดชอ้บต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูในทุี่กพัื� นทีี่� 
ทีี่�เข้า้ดำาเนินกิจึการ โดยให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการดแูลรกัษัา
และลดผลกระที่บเชิงลบจึากการดำาเนินธุุรกิจึทีี่�มีูต่์อ้
ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูต์ลอ้ดกระบว็นการดำาเนินธุุรกิจึ จ่ึงกำาห้นด
แนว็ที่างดำาเนินการในด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มูไว้็ ดังนี�

- ปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูาย มูาต์รฐานและข้้อ้กำาห้นดด้าน
ส่ิ�งแว็ดล้อ้มูทัี่�งในระดับปิระเที่ศและในระดับส่ากล  
รว็มูถ่ืง ให้้คว็ามูร่ว็มูมืูอ้ในการปิฏิบัติ์มูาต์รฐาน
และแนว็ปิฏิบัติ์ด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มูในระดับส่ากลต่์าง ๆ   
ต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มู 

- กำาห้นดนโยบาย แนว็ปิฏิบติั์ คว็ามูมุูง่มัู�น พันัธุสั่ญญา 
และการแส่ดงเจึต์นารมูณ์ี ในด้านส่ิ�งแว็ดล้อ้มู
ทีี่�ห้ลากห้ลาย อ้าทิี่ นโยบายด้านอ้าชีว็อ้นามัูย  
คว็ามูปิลอ้ดภัย และส่ิ�งแว็ดล้อ้มู การอ้นุรักษ์ัคว็ามู
ห้ลากห้ลายที่างชีว็ภาพัและที่รัพัยากรปิ่าไมู้ กลยุที่ธุ์

ด้านการเปิลี�ยนแปิลงส่ภาพัภูมิูอ้ากาศ เป็ินต้์น ทัี่�งนี� 
เพัื�อ้เปิ็นกรอ้บในการดำาเนินการ กำาห้นดเปิ้าห้มูาย 
ติ์ดต์ามูและวั็ดผล เพัื�อ้บรรลุเป้ิาห้มูายสู่งสุ่ดในการ
อ้นุรักษ์ัและลดผลกระที่บเชิงลบต่์อ้ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู  
คว็ามูห้ลากห้ลายที่างชีว็ภาพั และการเปิลี�ยนแปิลง
ส่ภาพัภูมิูอ้ากาศอ้ยา่งมีูปิระส่ทิี่ธุภิาพัและปิระส่ทิี่ธุผิล
สู่งสุ่ด 

- ดูแล ป้ิอ้งกัน และบริห้ารจัึดการเพัื�อ้ลดผลกระที่บ
ต่์อ้สิ่�งแว็ดล้อ้มูทีี่�อ้าจึเกิดจึากการดำาเนินงานอ้ย่าง
ต่์อ้เนื�อ้งและมูีปิระส่ิที่ธุิภาพั ซ่�งครอ้บคลุมูการใช้
วั็ต์ถืุดิบ การคัดเลือ้ก การอ้อ้กแบบ และการใช้
เที่คโนโลยทีีี่�ส่ะอ้าดในกระบว็นการผลิต์ต์ามูห้ลักการ 
ที่างวิ็ศว็กรรมูส่ิ� งแว็ดล้อ้มูและคว็ามูปิลอ้ดภัย 
การใช้ที่รัพัยากรและพัลังงานอ้ย่างปิระห้ยัดและ 
มีูปิระสิ่ที่ธุิภาพัสู่งสุ่ด การอ้นุรักษ์ัที่รัพัยากร การใช้ 
ที่รัพัยากรห้มุูนเวี็ยน การใช้เชื� อ้เพัลิงทีี่�เป็ินมิูต์ร
กับสิ่�งแว็ดล้อ้มู มีูกระบว็นการคว็บคุมูและการลด 
การปิล่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจึก ข้อ้งเสี่ย และเสี่ยงรบกว็น 
การบริห้ารจัึดการส่ารเคมูีอั้นต์รายและวั็ส่ดุเห้ลือ้ใช้ 
อ้ย่างเป็ินระบบและถูืกวิ็ธุี เป็ินต้์น รว็มูถ่ืง มีูการ 
ต์รว็จึส่อ้บอ้ยา่งจึริงจัึงเพัื�อ้ป้ิอ้งกันและลดผลกระที่บ
ทีี่�อ้าจึจึะเกิดข้่�น

- การปิลูกฝั้งจิึต์ส่ำาน่กและการอ้บรมูให้้คว็ามูรู้ 
แก่พันักงานด้านการอ้นุรักษ์ัส่ิ� งแว็ดล้อ้มู การ
เปิลี�ยนแปิลงส่ภาพัภูมิูอ้ากาศ การดูแลและฟ์้� นฟู์
คว็ามูห้ลากห้ลายที่างชีว็ภาพัทีี่�ได้รับผลกระที่บจึาก
การปิระกอ้บธุุรกิจึ เพัื�อ้ให้้เกิดการนำาไปิใชป้ิฏิบติั์จึรงิ
ได้อ้ยา่งมีูปิระส่ิที่ธุภิาพั

- จัึดให้้มีูการติ์ดต์ามู ดูแล ปิระเมิูน และรายงานผล 
การดำา เ นินงานด้านสิ่� งแว็ดล้อ้มูอ้ย่าง ถูืกต้์อ้ง
ส่มูำาเส่มูอ้ต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มู

ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัาข้้อ้มููลเพัิ�มูเติ์มูเกี�ยว็กับกรอ้บ 
การดำาเนินการและแนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ จึากเว็็บไซต์์ 
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� ภายใต้์หั้ว็ข้้อ้ “การพััฒนา 
ทีี่�ยั�งยนื / การดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้าร ี/ ด้าน
ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู” https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with-compassion 
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7. หน�วยงานริาชการิ หน�วยงานกำาก่บีดูแลี่

 ปัฏิิบี่ติ่ต่ามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้อบี่งค่บี แลี่ะริะเบีียบี
ของหน�วยงานริาชการิ แลี่ะหน�วยงานกำาก่บีดูแลี่ต่�าง ๆ 
ทีี่�เกี�ยวข้องอย�างเคริ�งคริด่  

8. การิปัฏิิบ่ีติ่ต่�อคู�แข�งที่างการิค้าแลี่ะการิแข�งข่นอย�าง 
เป็ันธ์ริริม 

 บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ดำาเนินธ่์ริกิจอย�างมีจริริยาบีริริณ  
ต่ามหล่ี่กการิแข�งขน่อย�างเส่รีิแลี่ะเป็ันธ์ริริม เพ่�อให้เป็ันไปั 
ต่ามกฎหมายการิแข�งข่นที่างการิค้าอย�างเคริ�งคริ่ด 
ท่ี่�งในริะด่บีปัริะเที่ศแลี่ะริะด่บีส่ากลี่ ริวมถ่ีง จะไม�ที่ำา 
ความต่กลี่งใด ๆ ก่บีคู�แข�งข่นหริอ่บ่ีคคลี่ใด ทีี่�มีล่ี่กษัณะ
เป็ันการิลี่ดหริ่อจำาก่ดการิแข�งข่นที่างการิค้า ต่ลี่อดจน 
ไม�แส่วงหาข้อมูลี่ความล่ี่บีที่างการิค้าของคู�แข�ง ด้วย
วิธ์ีการิทีี่�ไม�ส่่จริิต่หริ่อไม�เหมาะส่ม แลี่ะไม�ที่ำาลี่าย 
ช่�อเส่ยีงของคู�แข�งที่างการิค้า ด้วยการิกลี่�าวหาในที่างริา้ย 
ใส่�ร้ิายป้ัายส่ี โจมตี่คู�แข�งโดยปัริาศจากข้อมูลี่อย�าง 
ส่มเหต่่ส่มผู้ลี่ 

9. นโยบีายแลี่ะแนวปัฏิิบี่ติ่ด้านส่ิที่ธ์มิน่ษัยชน 

 บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ย่ดม่�นในการิเคาริพสิ่ที่ธ์ิมน่ษัยชน 
ต่ามกฎหมายแลี่ะมาต่ริฐานส่ากลี่ โดยปัฏิิบี่ติ่ต่�อบ่ีคคลี่
ด้วยความเส่มอภาค เที่�าเทีี่ยม แลี่ะไม�เล่ี่อกปัฏิิบี่ติ่ด้วย
ส่าเหต่อ่่นเน่�องมาจากความเหม่อน หร่ิอความแต่กต่�าง 
ท่ี่�งที่างด้านเช่�อชาติ่ ส่่ญชาติ่ ถิี�นกำาเนิด ส่ีผิู้ว ภาษัา 
ศาส่นา เพศ อาย่ ส่มริริถีภาพที่างริ�างกาย ริส่นิยม
ที่างเพศ การิศ่กษัา ความคิดเห็นที่างการิเม่อง แลี่ะ
ส่ถีานภาพอ่�นใด ริวมท่ี่�งมีความเคาริพในสิ่ที่ธ์เิส่รีิภาพ
ส่�วนบ่ีคคลี่ต่ามกฎหมายแลี่ะมาต่ริฐานส่ากลี่สู่งส่ด่ แลี่ะ
เพ่�อให้ไปัต่ามเจต่นาริมณ์ด่งกลี่�าวจ่งได้กำาหนดนโยบีาย
ส่ิที่ธ์มิน่ษัยชน ทีี่�คริอบีคลี่ม่การิดำาเนินงานที่่กกิจกริริม
ในปัริะเด็นทีี่�เกี�ยวก่บีความหลี่ากหลี่าย การิไม�เล่ี่อก
ปัฏิิบีติ่่แลี่ะการิไม�ลี่�วงลี่ะเมดิ การิปัฏิิบีติ่่อย�างเป็ันธ์ริริม 
เส่รีิภาพในการิส่มาคมแลี่ะการิริ�วมเจริจาต่�อริอง ความ
ปัลี่อดภ่ยแลี่ะอาชีวอนาม่ยในการิที่ำางาน การิป้ัองก่น 
การิใช้แริงงานบี่งค่บีแลี่ะการิค้ามน่ษัย์ การิห้ามใช้
แริงงานเด็ก แลี่ะแส่ดงความม่�งม่�นในการิต่�อต้่าน 
การิเล่ี่อกปัฏิิบี่ติ่แลี่ะการิต่�อต้่านการิค่กคามทีี่�ช่ดเจน 

ริวมถ่ีงมีการิปัริะเมินผู้ลี่กริะที่บี (Human Rights  
Impact Assessment) โดยคริอบีคลี่ม่ผูู้มี้ส่�วนได้ส่�วนเส่ยี 
ท่ี่�งหมด ริวมถ่ีงลูี่กค้า ช่มชนแลี่ะกล่ี่�มเปัริาะบีาง  
(Vulnerable Groups) ต่ามหล่ี่กการิทีี่�กำาหนดไว้ใน
นโยบีายสิ่ที่ธ์ิมน่ษัยชนด่งกลี่�าวอีกด้วย นอกจากนี�  
บีี.กริิม เพาเวอริ์ มีเจต่นาริมณ์ทีี่�ช่ดเจนทีี่�จะไม�ให้การิ
ส่น่บีส่น่น หริ่อมีส่�วนริ�วมใด ๆ ก่บีบ่ีคคลี่แลี่ะกิจกริริม 
ทีี่�มีความเกี�ยวข้องก่บีการิลี่ะเมิดส่ิที่ธ์มิน่ษัยชนด้วย

 ที่�านส่ามาริถีศ่กษัาข้อมูลี่เพิ�มเติ่มเกี�ยวก่บีนโยบีาย
ส่ิที่ธ์ิมน่ษัยชนแลี่ะแนวปัฏิิบี่ติ่ต่�าง ๆ ในด้านด่งกลี่�าว 
จากเว็บีไซต์่ของ บีี.กริิม เพาเวอริ์ ภายใต้่ห่วข้อ “การิ
พ่ฒนาทีี่�ย่�งย่น / การิดำาเนินธ่์ริกิจด้วยความโอบีอ้อม
อาริี / ด้านส่่งคม” https://www.bgrimmpower.
com/storage/content/sustainability/download/
human-rights-policy-th.pdf แลี่ะ https://www.
bgrimmpower.com/th/sustainability/doing- 
business-with-compassion     

10. นโยบีายแลี่ะแนวปัฏิิบี่ติ่ด้านที่ริ่พย์สิ่นที่างปััญญา

 บีี.กริิม เพาเวอริ์ ถ่ีอว�าที่ริ่พย์ส่ินที่างปััญญา อ่นได้แก� 
ลิี่ขสิ่ที่ธ์ิ� สิ่ที่ธ์บิีต่่ริ เคร่ิ�องหมายการิค้า ความล่ี่บีที่างการิค้า 
เป็ันที่ริ่พย์ส่ินทีี่�มีค�า มีความส่ำาค่ญต่�อการิดำาเนินธ่์ริกิจ 
แลี่ะริ่กษัาความได้เปัรีิยบีในเชิงธ่์ริกิจ บีี.กริิม เพาเวอริ์ 
จ่งให้ความส่ำาค่ญก่บีการิส่ร้ิางส่ริริค์ ปัริะดิษัฐ์ คิดค้น 
แลี่ะพ่ฒนาที่ริ่พย์สิ่นที่างปััญญาอย�างต่�อเน่�อง ริวมถ่ีง 
ดูแลี่ ริ่กษัา แลี่ะป้ัองก่นมิให้ถีูกลี่ะเมิดหริ่อนำาไปัใช้โดย 
ไม�ได้ริ่บีอน่ญาต่ ต่ลี่อดจน มีเจต่นาริมณ์ทีี่�ช่ดเจน 
ในการิเคาริพแลี่ะไม�ลี่ะเมดิในที่ร่ิพยส์่นิที่างปััญญาของ
ผูู้้อ่�น โดยบ่ีคลี่ากริของ บีี.กริิม เพาเวอริ์ที่่กคนจะต้่อง
ริ่กษัาความล่ี่บีที่างการิค้า แลี่ะใช้ที่ริพ่ย์สิ่นที่างปััญญา
อย�างมีความริบ่ีผิู้ดชอบี แลี่ะก�อให้เกิดปัริะโยชน์ส่งูส่ด่ 
ริวมถ่ีงมีหน้าทีี่�ส่ำาค่ญในการิดูแลี่ ร่ิกษัา แลี่ะปั้องก่น  
มิให้ถีูกลี่ะเมิด หริ่อมีการินำาไปัใช้ ที่ำาซำา ด่ดแปัลี่ง หริ่อ
เผู้ยแพริ�โดยไม�ได้ริ่บีอน่ญาต่อย�างช่ดเจนจาก บีี.กริิม 
เพาเวอร์ิ ริวมท่ี่�งต้่องเคาริพแลี่ะไม�ลี่ะเมิดในที่ริ่พย์ส่ิน
ที่างปััญญาของผูู้้อ่�น ควริต่ริวจส่อบีผู้ลี่งานอ่นเป็ันสิ่ที่ธ์ิ
ของบ่ีคคลี่ภายนอกทีี่�ได้ริ่บีมาหริ่อทีี่�จะนำามาใช้ เพ่�อให้
ม่�นใจว�าจะไม�เป็ันการิลี่ะเมิดที่ริ่พย์สิ่นที่างปััญญาของ 

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/human-rights-policy-th.pdf
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ผู้อื้�น ต์ลอ้ดจึน ในการเข้า้ที่ำาข้อ้้ต์กลง ห้รือ้ส่ญัญาต่์าง ๆ  
พัง่ระมัูดระวั็งและที่ำาคว็ามูต์กลงให้้ชดัเจึนถ่ืงส่ทิี่ธุ ิและ
การใช้ที่รัพัย์ส่นิที่างปัิญญาอ้ย่างชัดเจึนและรัดกุมูด้ว็ย 

11. นโยบายและแนว็ปิฏิบติั์ด้านคว็ามูปิลอ้ดภัยส่ารส่นเที่ศ 

 คว็ามูเส่ี�ยงด้านคว็ามูมัู�นคงปิลอ้ดภัยข้อ้งระบบ
เที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ ถืือ้เป็ินคว็ามูเส่ี�ยงในระดับ
ส่ากลทีี่�ส่ำาคัญ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงจัึดให้้มีูระบบคว็ามู
มัู�นคงปิลอ้ดภัยข้อ้งระบบเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ  
(Cyber Securities) และระบบมูาต์รฐานการจึัดการ
คว็ามูปิลอ้ดภัยข้อ้งข้้อ้มููล (ISO / IEC 27001) เพัื�อ้
คว็บคุมูดูแลป้ิอ้งกันระบบเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศให้้มีู
คว็ามูปิลอ้ดภัยส่งูส่ดุ และป้ิอ้งกันการรั�ว็ไห้ลข้อ้งข้อ้้มููล
ส่ารส่นเที่ศทีี่�ส่ำาคัญ เป็ินต้์น 

 นอ้กจึากนี� ถืือ้เป็ินห้น้าทีี่�ข้อ้งบุคลากรข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ในการปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูายและระเบียบ 
ข้้อ้บังคับในเรื�อ้งเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศอ้ย่างเคร่งครัด 
โดยบุคลากรข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต้์อ้งใช้ Hardware 
และ Software ทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดให้้เพัื�อ้การ
ปิฏิบัติ์งาน ห้รือ้เพัื�อ้ธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เท่ี่านั�น 
ระมูัดระวั็งและรักษัาคว็ามูปิลอ้ดภัยข้อ้งระบบข้้อ้มููล
ส่ารส่นเที่ศ ไมู่เปิิดเผยรหั้ส่ผ่าน (Password) ทีี่�ใช้ใน
การเข้้าถ่ืงระบบข้้อ้มููลต่์าง ๆ ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ให้้แก่ผู้อื้�น และไมูใ่ชเ้ครื�อ้งมูอื้ห้รอื้อุ้ปิกรณีค์อ้มูพัวิ็เต์อ้ร์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ในการที่ำากิจึกรรมูทีี่�ผิดกฎห้มูาย
ห้รือ้ผิดจึริยธุรรมู ห้รือ้เพัื� อ้ดำาเนินธุุรกิจึทีี่�มิูใช่เพัื� อ้ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูถ่ืงไมู่ใช้ส่ื�อ้อิ้นเที่อ้ร์เน็ต์ ระบบ
คอ้มูพัวิ็เต์อ้ร์ ห้รือ้วั็ส่ดอุุ้ปิกรณีใ์ด ๆ เพัื�อ้ค้นห้า เผยแพัร ่
ห้รือ้จัึดเก็บข้้อ้มููลทีี่�ไมู่เห้มูาะส่มู ข้ัดต่์อ้ศีลธุรรมูอั้นดี 
และกฎห้มูายระเบียบ ข้้อ้บังคับ นโยบายต่์าง ๆ ทีี่�
เกี�ยว็ข้อ้้ง และไมู่ใช้ส่ื�อ้อิ้นเที่อ้ร์เน็ต์ในที่างทีี่�จึะก่อ้ให้้เกิด
คว็ามูเส่ียห้ายต่์อ้ระบบคอ้มูพัิว็เต์อ้ร์และอิ้นเที่อ้ร์เน็ต์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ลอ้ดจึนให้้คว็ามูรว่็มูมืูอ้ในการ
คว็บคุมู ต์รว็จึส่อ้บและการดำาเนินการใด ๆ เพัื�อ้คว็ามู
มัู�นคงปิลอ้ดภัยข้อ้งระบบเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูทัี่�งดูแลให้้บุคคลภายนอ้กใช้งาน
ส่ื�อ้อิ้นเที่อ้ร์เน็ต์ ระบบคอ้มูพัิว็เต์อ้ร์ เข้้าถ่ืงแฟ์้มูข้้อ้มููล
และโปิรแกรมูเท่ี่าทีี่�จึำาเป็ินต่์อ้การที่ำางานให้้กับ บี.กริมู 

เพัาเว็อ้ร์ เท่ี่านั�น และคว็บคุมูบุคคลภายนอ้กให้้ปิฏิบัติ์
ต์ามูกฎห้มูายและนโยบายด้านเที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ
และการส่ื�อ้ส่ารข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร ์อ้ยา่งเครง่ครัดด้ว็ย 

12. การต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์และคอ้ร์รัปิชัน 

 ปิฏิบติั์ให้้เปิน็ไปิต์ามูกฎห้มูายและมูาต์รฐานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
จัึดให้้มีูนโยบายการต่์อ้ต้์านการคอ้รร์ปัิชันและปิระกาศ
นโยบายดังกล่าว็ต่์อ้ส่าธุารณีะ รว็มูถ่ืงเข้้าร่ว็มูเป็ิน
ภาคีเครือ้ข้่ายในการต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์และคอ้ร์รัปิชัน  
ต์ลอ้ดจึนส่นับส่นุนให้้บริษััที่อื้�น ๆ  และคู่ค้า ต์ระห้นักถ่ืง 
คว็ามูส่ำา คัญและส่นับส่นุนใ ห้้ มีูการดำา เ นินงาน 
ด้านการต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์และคอ้ร์รัปิชันในว็งกว้็าง  
รายละเอี้ยดปิรากฏต์ามูหั้ว็ข้อ้้ “การต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รปัิชัน” 
ข้อ้งรายงานฉบับนี�

13. การแจ้ึงเบาะแส่

 คณีะกรรมูการบรษัิัที่ได้กำาห้นดนโยบายการแจ้ึงเบาะแส่
การกระที่ำาผิด อั้นปิระกอ้บด้ว็ย ช่อ้งที่างการแจ้ึง
เบาะแส่  การส่อ้บส่ว็นการกระที่ำาผิดและการทีุ่จึริต์ 
การลงโที่ษัที่างวิ็นัยและการดำาเนินคดีที่างกฎห้มูาย 
การรายงานต่์อ้คณีะกรรมูการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง มูาต์รการ
คุ้มูครอ้งผู้แจ้ึงเบาะแส่และผู้ให้้ข้้อ้มููล การจัึดเก็บรักษัา
ข้้อ้มููลไว้็เป็ินคว็ามูลับ การติ์ดต์ามูดูแลและที่บที่ว็น
นโยบาย รว็มูถ่ืงจัึดให้้มีูชอ่้งที่างทีี่�ผู้มีูส่ว่็นได้เส่ยีส่ามูารถื
แจ้ึงเบาะแส่ห้รือ้ร้อ้งเรียนได้ต์ามูช่อ้งที่างทีี่�กำาห้นดไว้็ 
รายละเอี้ยดปิรากฏต์ามูหั้ว็ข้้อ้ “การแจ้ึงเบาะแส่ 
การกระที่ำาผิดและการร้อ้งเรียน” ข้อ้งรายงานฉบับนี�

 นอ้กจึากนี� บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้จัึดให้้มีูชอ่้งที่างการส่ื�อ้ส่าร
กับผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียทีี่�ห้ลากห้ลาย โดยผู้มีูส่่ว็นได้เส่ีย 
ส่ามูารถืแส่ดงคว็ามูเห้็นผ่านช่อ้งที่างการส่ื�อ้ส่ารกับ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ดังนี� 

ทีี่�ตั์�งส่ำานักงานให้ญ ่ : เลข้ทีี่� 5 อ้าคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ 
  ถืนนกรุงเที่พักรีฑ์า แข้ว็งหั้ว็ห้มูาก 
  เข้ต์บางกะปิิ กรุงเที่พัมูห้านคร 10240
โที่รศัพัท์ี่ : +66 (0) 2710 3400
โที่รส่าร : +66 (0) 2379 4245
เว็็บไซต์์ : www.bgrimmpower.com

ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ
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ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัาข้้อ้มููลเกี�ยว็กับกรอ้บการดำาเนินการและ
แนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ เพัิ�มูเติ์มูได้จึากจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ
เอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” 
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
downloads/one-reports  และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
หั้ว็ข้้อ้ “การพััฒนาทีี่�ยั�งยืน / การดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามู 
โอ้บอ้้อ้มูอ้ารี / เอ้กส่ารเผยแพัร่ด้านคว็ามูยั�งยืน” https://
www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing- 
business-with-compassion 

จึากการกำาห้นดนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ จึรรยาบรรณี
ที่างธุุรกิจึ และแนว็ปิฏิบัติ์ทีี่�มีูคว็ามูชัดเจึน ต์ลอ้ดจึนคว็ามู
มุู่งมัู�นในอั้นทีี่�จึะปิฏิบัติ์ต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งกฎห้มูายและ 
กฎระเบียบต่์าง ๆ  ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง จ่ึงมัู�นใจึได้ว่็าสิ่ที่ธุติ์ามูกฎห้มูาย
ข้อ้งผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยทุี่กฝ่้ายจึะได้รับการดูแลอ้ย่างดีทีี่�สุ่ด 
ทัี่�งนี� ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่มีูการฝ่้าฝ้้นกฎห้มูาย
ด้านแรงงาน การแข่้งขั้นที่างการค้าและสิ่�งแว็ดล้อ้มูอ้ย่างมีู 
นัยส่ำาคัญ และไมู่มีูการผิดนัดห้รอื้ผิดเงื�อ้นไข้การชำาระห้นี�กับ
เจ้ึาห้นี� รว็มูถ่ืงไมู่มีูการดำาเนินการจึากห้น่ว็ยงานกำากับดูแล 
ในเรื� อ้งการปิระกาศห้รือ้เปิิดเผยข้้อ้มููลเห้ต์ุการณ์ีส่ำาคัญ 
ทีี่�ไมู่ถืูกต้์อ้งแต่์อ้ยา่งใด

ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญในการเปิิดเผยข้อ้้มููลทีี่�ส่ำาคัญ
อ้ยา่งครบถ้ืว็น ถืูกต้์อ้ง ทัี่นเว็ลา และเท่ี่าเทีี่ยมู รว็มูทัี่�งการให้้
ข้้อ้เท็ี่จึจึริงทีี่�แส่ดงให้้เห็้นถ่ืงส่ถืานภาพัข้อ้งการปิระกอ้บการ
และส่ถืานภาพัที่างการเงินทีี่�แท้ี่จึริง เพัื�อ้ให้้ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ีย
ใช้เป็ินข้้อ้มููลปิระกอ้บการตั์ดส่ินใจึ การเปิิดเผยข้้อ้มููลเป็ิน
ดัชนีชี�วั็ดคว็ามูโปิร่งใส่ในการดำาเนินงานซ่�งเป็ินปัิจึจัึยส่ำาคัญ
ห้น่�งในการส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นแก่นักลงทุี่นและเป็ินกลไก 
ในการต์รว็จึส่อ้บการดำาเนนิงาน ดังนั�น บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์จ่ึงให้้ 
คว็ามูส่ำาคัญกับการเปิิดเผยข้้อ้มููลและพััฒนาช่อ้งที่างการ
ส่ื�อ้ส่ารกับผู้มีูส่ว่็นได้เส่ียเพัื�อ้ให้้ส่ามูารถืเข้้าถ่ืงข้้อ้มููลได้อ้ยา่ง
ถืูกต้์อ้งและเท่ี่าเทีี่ยมู

1. คณีะกรรมูการบรษัิัที่กำากับดูแลให้้ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์มีูการ 
เปิิดเผยข้อ้้มููลและส่ารส่นเที่ศ ทัี่�งทีี่�เป็ินข้อ้้มููลที่างการเงิน 
และทีี่� ไมู่ใช่ที่างการเงิน รว็มูถ่ืงข้้อ้มููลอื้� นทีี่�ส่ำาคัญ 
อั้นอ้าจึมีูผลกระที่บต่์อ้ราคาห้ลักที่รัพัย์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ อ้ยา่งเพัียงพัอ้ เชื�อ้ถืือ้ได้ และทัี่นเว็ลา เพัื�อ้ให้้ 
ผู้ถืือ้หุ้้น ผู้ลงที่นุ และผู้มูสี่ว่็นได้เส่ยีอื้�น ๆ  ได้รบัส่ารส่นเที่ศ
อ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูกันต์ามูทีี่�กำาห้นดโดยกฎห้มูายและ 
ห้น่ว็ยงานภาครัฐทีี่� เกี�ยว็ข้้อ้ง และยังได้จัึดที่ำาและ
ปิรับปิรุงข้้อ้มููลบนเว็็บไซต์์ให้้มีูคว็ามูครบถ้ืว็นอ้ย่าง
ส่มูำาเส่มูอ้ รว็ดเร็ว็ และทัี่นส่ถืานการณ์ีเพัื�อ้ให้้แน่ใจึว่็า 

ผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูารถืห้าข้อ้้มููลปิระกอ้บการพิัจึารณีาเพัิ�มูเติ์มู
และติ์ดต่์อ้กับห้น่ว็ยงานทีี่�รับผิดชอ้บในการให้้ข้้อ้มููล 
ได้อ้ยา่งส่ะดว็ก รว็ดเร็ว็ และมีูปิระส่ิที่ธุภิาพั

2. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดให้้มีูห้น่ว็ยงานนักลงทีุ่นส่ัมูพัันธุ ์
(Investor Relations) เพัื�อ้เป็ินตั์ว็แที่น ในการติ์ดต่์อ้
สื่�อ้ส่ารปิระชาส่ัมูพัันธุ์ เปิิดเผยข้้อ้มููลทีี่�ส่ำาคัญ และจัึด
กิจึกรรมูต่์าง ๆ กับผู้ถืือ้หุ้้น นักลงทีุ่นส่ถืาบัน นักลงทีุ่น
รายย่อ้ย นักวิ็เคราะห์้ห้ลักที่รัพัย์ และห้น่ว็ยงานกำากับ
ดูแลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ลอ้ดจึนที่ำาห้น้าทีี่�กำากับดูแลข้้อ้มููล
ส่ำาคัญทีี่�มีูผลกระที่บต่์อ้ราคาห้ลักที่รัพัย์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ รว็มูถ่ืงส่ารส่นเที่ศต่์าง ๆ ทีี่� เ ปิิดเผยสู่่
ส่าธุารณีชน เพัื�อ้ให้้ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียมีูโอ้กาส่เข้้าถ่ืงข้้อ้มููล
ได้อ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูและเป็ินธุรรมู นอ้กจึากนี� บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ยังจัึดให้้มีูห้น่ว็ยงานปิระชาสั่มูพัันธุ์ เพัื�อ้ที่ำา
ห้น้าทีี่�ส่ื�อ้ส่ารและปิระชาส่ัมูพัันธุ์ข้้อ้มููลข้่าว็ส่ารด้าน 
ต่์าง ๆ ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต่์อ้สื่� อ้มูว็ลชนห้รือ้
ส่าธุารณีชนต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มูอี้กด้ว็ย

ในรอ้บปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดกิจึกรรมูพับกับผู้ถืือ้หุ้้น
นักลงทีุ่นส่ถืาบัน นักลงทีุ่นรายย่อ้ย นักวิ็เคราะห์้ และผู้ทีี่�
ส่นใจึในงานต่์าง ๆ  เพัื�อ้นำาเส่นอ้ผลการดำาเนนิงานข้อ้ง บ.ีกรมิู 

4. การเปิดำเผยขั้อมูลและความโปร�งใส

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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เพัาเว็อ้ร์ แลกเปิลี�ยนมุูมูมูอ้งและคว็ามูคิดเห็้น ต์ลอ้ดจึน 
เส่ริมูส่ร้างคว็ามูส่ัมูพัันธุ์อั้นดีกับผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียอี้กด้ว็ย อ้าทิี่ 
งาน Roadshow บริษััที่จึดที่ะเบยีนพับผู้ลงที่นุ (Opportunity 
Day) การพับปิะนักวิ็เคราะห้์ (Analyst Meeting) และการ
พับปิะกับนักลงที่นุรายยอ่้ย อ้ยา่งไรก็ดี เนื�อ้งด้ว็ยส่ถืานการณี์
การแพัร่ระบาดข้อ้งโควิ็ด-19 ที่ำาให้้การจัึดกิจึกรรมูจึำาเปิ็น
ต้์อ้งปิระชุมูห้รือ้พับปิะด้ว็ยระบบการปิระชุมูผ่านสื่� อ้
อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์เป็ินส่ว่็นให้ญ ่โดยส่รุปิดังนี�

การพบปะนิักลงทุนิ

ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

จัด้พับีปีะนักลงทีุ่นในต่างปีริะเที่ศ 
(ริวัมผู้่านส่�ออิเล็กที่ริอนิกส์)

8 คัริั�ง

จัด้พับีปีะนักลงทีุ่นในปีริะเที่ศ 
(ริวัมผู้่านส่�ออิเล็กที่ริอนิกส์ และอบีริมคัวัามริู้เบี่�องต้น)

8  คัริั�ง

SET Opportunity Day 4  คัริั�ง

SET Digital Roadshow 2  คัริั�ง

จัด้ปีริะชีุมนักวัิเคัริาะห์ที่างการิเงิน
(Analyst Meeting)

4  คัริั�ง

การิเข้้าพับีปีริะชีุมที่ี� บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ 
(Company Visit)

0  คัริั�ง

การิปีริะชีุมที่างโที่ริศัพัที่์ 20  คัริั�ง

3. คณีะกรรมูการบริษััที่กำากับดูแลให้้มีูการจัึดที่ำางบดุล 
บัญชีกำาไรข้าดทีุ่น และรายงานการต์รว็จึส่อ้บบัญชีข้อ้ง
ผู้ส่อ้บบัญชี เส่นอ้ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นในการปิระชุมู
ส่ามัูญปิระจึำาปีิเพัื�อ้พัจิึารณีาอ้นุมัูติ์ และได้จัึดที่ำารายงาน
คว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ต่์อ้รายงาน
ที่างการเงินไว้็ในรายงานฉบับนี�ด้ว็ย

4. การเปิิดเผยนโยบายการจ่ึายค่าต์อ้บแที่นแก่กรรมูการ
และผู้บรหิ้ารระดับส่งู ทีี่�ส่ะท้ี่อ้นถ่ืงภาระห้น้าทีี่�และคว็ามู
รบัผิดชอ้บ รว็มูถ่ืงรูปิแบบห้รือ้ลักษัณีะข้อ้งค่าต์อ้บแที่น

5. คณีะกรรมูการบรษัิัที่ได้กำาห้นดนโยบายและแนว็ที่างการ
ปิฏิบติั์เกี�ยว็กับการป้ิอ้งกันคว็ามูข้ดัแยง้ที่างผลปิระโยชน์
และการป้ิอ้งกันการใชข้้อ้้มููลภายใน เพัื�อ้ห้าผลปิระโยชน์
ให้้แก่ต์นเอ้งห้รือ้ผู้อื้�นในที่างมิูชอ้บไว้็ในนโยบายการ
กำากับดูแลกิจึการ จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ และนโยบาย
การป้ิอ้งกันการใช้ข้้อ้มููลภายใน โดยได้เผยแพัร่ให้้
กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานทีุ่กท่ี่าน รับที่ราบ
และถืือ้ปิฏิบัติ์อ้ยา่งเครง่ครัด เพัื�อ้ป้ิอ้งกันมิูให้้กรรมูการ  
ผู้บริห้าร และ/ห้รือ้ พันักงาน ซื�อ้ข้ายหุ้้นข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ โดยใช้ข้้อ้มููลภายใน ห้รือ้การที่ำารายการทีี่� 
เกี�ยว็โยงกัน ต์ลอ้ดจึนซื�อ้ข้ายส่ินที่รัพัย์ในลักษัณีะ 
ทีี่� เ ป็ินการฝ่้าฝ้้นห้รือ้ไมู่ปิฏิบั ติ์ต์ามูกฎเกณีฑ์์ข้อ้ง 
ก.ล.ต์. และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ รายละเอี้ยดการป้ิอ้งกัน 
คว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์ และการดูแลเรื�อ้งการใช ้
ข้้อ้มููลภายใน เปิิดเผยไว้็ในหั้ว็ข้้อ้ “การป้ิอ้งกันคว็ามู 
ข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์” และห้ัว็ข้้อ้ “การดูแลเรื�อ้ง 
การใช้ข้้อ้มููลภายใน” ข้อ้งรายงานฉบับนี�

ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่มีูกรณีีทีี่�ห้น่ว็ยงานกำากับ
ดูแลดำาเนินการที่างกฎห้มูายกับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ในเรื�อ้ง 
การปิระกาศห้รือ้เปิิดเผยข้้อ้มููลเห้ตุ์การณ์ีส่ำาคัญ การที่ำา
รายการทีี่�เกี�ยว็โยงกัน และการซื�อ้ข้ายส่ินที่รัพัย์ทีี่�ไมู่ถืูกต้์อ้ง 
รว็มูถ่ืง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่มีูการส่่งรายงานที่างการเงิน 
ทัี่�งรายไต์รมูาส่และรายปีิล่าช้า ห้รอื้ถูืกสั่�งให้้แก้ไข้งบการเงิน 
แต่์อ้ยา่งใด และ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ได้รับข้้อ้ร้อ้งเรียนใด ๆ 
อั้นสื่บเนื�อ้งมูาจึากการกระที่ำาคว็ามูผิดเกี�ยว็กับการใช้ข้้อ้มููล
ภายในข้อ้งกรรมูการและผู้บริห้าร ห้รือ้การปิฏิบัติ์ทีี่�ไมู่ถืูก
ต้์อ้งในการดแูลเรื�อ้งคว็ามูขั้ดแยง้ที่างผลปิระโยชน์ ซ่�งส่ะท้ี่อ้น 
ให้้เห็้นว่็านโยบายห้รือ้แนว็ที่างปิฏิบติั์ทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่
ได้กำาห้นดไว้็มีูปิระส่ิที่ธุิภาพัในการดูแลจัึดการเรื�อ้งดังกล่าว็
อ้ยา่งเห้มูาะส่มู

ทัี่�งนี� นักลงทุี่นห้รือ้ผู้ส่นใจึส่ามูารถืติ์ดต่์อ้ส่อ้บถืามูข้้อ้มููล
ข้า่ว็ส่ารต่์าง ๆ มูายังห้น่ว็ยงานนักลงทีุ่นส่ัมูพัันธุข์้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ผ่านชอ่้งที่าง ดังนี�
ที่างจึดห้มูาย  : ห้น่ว็ยงานนักลงทีุ่นส่ัมูพัันธุ์
  บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
  เลข้ทีี่� 5 ถืนนกรุงเที่พักรีฑ์า แข้ว็งหั้ว็ห้มูาก   
  เข้ต์บางกะปิิ กรุงเที่พัมูห้านคร 10240

โที่รศัพัท์ี่ :  +66 (0) 2710 3528

โที่รส่าร :  +66 (0) 2379 4258

อี้เมูล :  ir@bgrimmpower.com

เว็็บไซต์์ :  https://www.bgrimmpower.com/th/home 

นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดให้้มีูช่อ้งที่างการส่มัูคร
รับข้้อ้มููลข้่าว็ส่ารที่างอี้เมูลเพัื�อ้คว็ามูส่ะดว็กรว็ดเร็ว็ในการ
ส่ื�อ้ส่ารอี้กด้ว็ย โดยได้เผยแพัร่ไว้็บนเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ในหั้ว็ข้้อ้ “นักลงทุี่นสั่มูพัันธุ์ / อี้เมูล์รับข้่าว็ส่าร” 
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
information-inquiry/email-alert      

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/information-inquiry/email-alert
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คณีะกรรมูการบริษััที่ปิระกอ้บด้ว็ยผู้มีูคว็ามูรู ้คว็ามูเชี�ยว็ชาญ 
และปิระส่บการณีที์ี่�ส่ามูารถืเอื้�อ้ปิระโยชน์แก่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
ได้เป็ินอ้ย่างดี มีูคว็ามูทีุ่่มูเที่ และให้้เว็ลาอ้ย่างเต็์มูทีี่�ในการ
ปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ต์ามูคว็ามูรับผิดชอ้บ คณีะกรรมูการบริษััที่ 
ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเพัื�อ้กำากับดูแลแนว็ที่าง
ดำาเนินงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ แต่์งตั์�งฝ่้ายบริห้ารเพัื�อ้ 
รับผิดชอ้บการดำาเนินธุุรกิจึ แต่์งตั์�งคณีะกรรมูการชุดย่อ้ย
เพัื�อ้รับผิดชอ้บต์ามูข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึห้น้าทีี่�ทีี่�ได้รับมูอ้บห้มูาย 
รว็มูทัี่�งแต่์งตั์�งเลข้านุการบรษัิัที่เพัื�อ้รับผิดชอ้บการดำาเนินการ 
ปิระชุมูและการปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูาย ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ไ ด้แบ่ งแยกบที่บาที่ห้น้าทีี่� คว็ามูรับผิดชอ้บระห้ว่็าง 
คณีะกรรมูการบริษััที่กับฝ่้ายจัึดการไว้็อ้ยา่งชัดเจึน ดังนี�

1. อ้งค์ปิระกอ้บคณีะกรรมูการบริษััที่และคุณีส่มูบัติ์
กรรมูการบริษััที่

 คณีะกรรมูการบริษััที่ ปิระกอ้บด้ว็ยกรรมูการ จึำานว็น
อ้ย่างน้อ้ย 5 คน แต่์ไมู่เกิน 12 คน มีูว็าระการดำารง
ต์ำาแห้น่งในแต่์ละว็าระคราว็ละ 3 ปีิ โดยต้์อ้งมีูกรรมูการ
อิ้ส่ระไมู่น้อ้ยกว่็าห้น่�งในส่ามูข้อ้งจึำานว็นกรรมูการ
ทัี่�งห้มูด แต่์ต้์อ้งไมู่น้อ้ยกว่็า 3 คน และต้์อ้งมีูกรรมูการ
ต์รว็จึส่อ้บซ่�งเป็ินกรรมูการอิ้ส่ระ จึำานว็นไมู่น้อ้ยกว่็า 
3 คน ด้ว็ย ทัี่�งนี� กรรมูการต้์อ้งเป็ินผู้มีูคุณีส่มูบัติ์และ
ไมู่มีูลักษัณีะต้์อ้งห้้ามูต์ามูกฎห้มูายกำาห้นด ต์ลอ้ดจึน
ปิระกอ้บด้ว็ยบุคคลทีี่�มีูชาติ์พัันธุุ ์เชื�อ้ชาติ์ ส่ัญชาติ์ เพัศ 
อ้ายุ ศาส่นา ทัี่กษัะ คว็ามูส่ามูารถื คว็ามูรู้ ปิระส่บการณี์
จึากส่าข้าวิ็ชาชีพัทีี่�ห้ลากห้ลายอ้ย่างเห้มูาะส่มูและ 
ไมู่เลือ้กปิฏิบัติ์ เพัื�อ้ปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินกิจึการ 
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 

 รายละเอี้ยดอ้งค์ปิระกอ้บคณีะกรรมูการบริษััที่ 
และคุณีส่มูบัติ์กรรมูการบริษััที่ ปิรากฏต์ามูกฎบัต์ร 
คณีะกรรมูการบริษััที่ และนโยบายการกำากับดแูลกิจึการ  
ในเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง 
บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” 
https://www.bgrimmpower.com/th/investor- 
relations/downloads/one-reports   

2. คว็ามูเป็ินอิ้ส่ระข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่

 กรรมูการต้์อ้งวิ็นิจึฉัย แส่ดงคว็ามูคิดเห็้น และอ้อ้กเส่ียง
ในกิจึการทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่มีูอ้ำานาจึห้น้าทีี่�ตั์ดส่นิใจึ 
ห้ากการตั์ดส่นิใจึข้อ้งคณีะกรรมูการบรษัิัที่ต์กอ้ยูภ่ายใต้์ 
ภาว็ะกดดันจึากห้น้าทีี่�การงานห้รือ้ครอ้บครัว็ห้รือ้มีู
ส่่ว็นได้ส่่ว็นเสี่ยในเรื�อ้งนั�น ย่อ้มูบิดเบือ้นการตั์ดส่ินใจึ
ให้้ตั์ดส่ินเข้้าข้้างต์นเอ้ง คนใกล้ชิด ห้รือ้เพัื�อ้ปิระโยชน์
ข้อ้งต์นเอ้งห้รือ้บุคคลดังกล่าว็ คว็ามูเปิ็นอิ้ส่ระข้อ้ง
กรรมูการจ่ึงเปิน็เรื�อ้งทีี่�ต้์อ้งคำาน่งถ่ืงอ้ยา่งยิ�ง เพัื�อ้ปิกป้ิอ้ง
ผลปิระโยชน์ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นและ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ดังนั�น 
กรรมูการทีี่�ข้าดคว็ามูเป็ินอิ้ส่ระจ่ึงไมูค่ว็รที่ำาห้น้าทีี่�ตั์ดสิ่นใจึ

• เพัื� อ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ภายใต้์การนำาข้อ้ง
ปิระธุานกรรมูการ มีูภาว็ะผู้นำาและส่ามูารถืคว็บคุมู
การดำาเนินงานข้อ้งผู้บริห้ารได้อ้ย่างมีูปิระสิ่ที่ธุิภาพั
และปิระสิ่ที่ธุผิล บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงแบง่แยกบที่บาที่
ห้น้าทีี่�ระห้ว่็างปิระธุานกรรมูการ และปิระธุาน 
เจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารอ้อ้กจึากกันอ้ยา่งชัดเจึน

• กรรมูการอิ้ส่ระส่ามูารถืเข้้าถ่ืงข้้อ้มููลที่างการเงิน 
และธุุรกิจึได้อ้ยา่งเพัยีงพัอ้ทีี่�จึะส่ามูารถืแส่ดงคว็ามูเห้น็ 
ได้อ้ย่างเป็ินอิ้ส่ระ และเข้้าปิระชุมูโดยส่มูำาเส่มูอ้ 
เพัื�อ้รักษัาปิระโยชน์ข้อ้งผู้เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ลอ้ดจึนจัึดให้้
มีูการปิระชุมูร่ว็มูกันข้อ้งกรรมูการทีี่�ไมู่เป็ินผู้บริห้าร
อ้ยา่งน้อ้ยปีิละ 1 ครั�ง 

• กรรมูการอิ้ส่ระเปิ็นผู้มีูคว็ามูเป็ินอิ้ส่ระต์ามูปิระกาศ 
คณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่น ก.ล.ต์. และต์ลาด 
ห้ลักที่รัพัย์ฯ เกี�ยว็กับคุณีส่มูบัติ์และข้อ้บเข้ต์การ 
ดำา เนินงานข้อ้งกรรมูการอิ้ส่ระ ส่ามูารถืดูแล 
ผลปิระโยชน์ข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กรายอ้ย่างเป็ินธุรรมูและ 
เท่ี่าเทีี่ยมู และดูแลไมู่ให้้เกิดคว็ามูข้ัดแย้งที่าง 
ผลปิระโยชน์ระห้ว่็าง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์กับผู้บรหิ้ารห้รอื้ 
ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้บริษััที่อื้�นซ่�งมีูผู้บริห้ารห้รือ้ 
ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่กลุ่มูเดียว็กัน นอ้กจึากนี� ยงัต้์อ้งส่ามูารถื
ให้้คว็ามูคิดเห็้นในการปิระชุมูได้อ้ยา่งเป็ินอิ้ส่ระ

5. ความรับผิดำชุอบขัองคณะกรรมการ

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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3. บที่บาที่ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ 

 คณีะกรรมูการบริษััที่มีูบที่บาที่ ห้น้าทีี่� และคว็ามูรับผิดชอ้บ 
ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร ์
ให้้เป็ินไปิต์ามูกฎห้มูาย วั็ต์ถืุปิระส่งค์ ข้้อ้บังคับ 
และมูติ์ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นอ้ย่างเคร่งครัด ต์ามูห้ลักการ 
กำากับดูแลกิจึการทีี่� ดีและข้้อ้พั่งปิฏิบั ติ์ทีี่� ดีส่ำาห้รับ
กรรมูการบริษััที่จึดที่ะเบียนข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ  
รว็มูถ่ืงกำาห้นดกลยุที่ธุแ์ละแผนงานที่างธุุรกิจึทัี่�งระยะส่ั�น
และระยะยาว็ และติ์ดต์ามูการนำากลยุที่ธุไ์ปิปิฏิบติั์อ้ยา่ง
ส่มูำาเส่มูอ้ต์ามูรอ้บระยะเว็ลาทีี่�เห้มูาะส่มู เพัื�อ้ให้้อ้งค์กร
เจึริญเติ์บโต์ก้าว็ห้น้าอ้ย่างมัู�นคงและยั�งยืน ต์ลอ้ดจึน 
จัึดให้้มีูระบบการคว็บคุมูภายในและบริห้ารคว็ามูเสี่�ยง 
ทีี่�เห้มูาะส่มูและมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั และกำากับดูแลการ
ดำาเนินการต่์าง ๆ ให้้มีูคว็ามูโปิร่งใส่ เป็ินธุรรมู และ
ต์รว็จึส่อ้บได้ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี เพัื�อ้
ส่ร้างมููลค่าเพัิ�มูแก่กิจึการและคว็ามูเชื� อ้มัู�นแก่ผู้มู ี
ส่ว่็นได้เส่ียทีุ่กฝ่้าย

 ทัี่�งนี� ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูปิระธุานกรรมูการ
และปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารเป็ินบุคคลเดียว็กัน  
แต่์ได้กำาห้นดบที่บาที่ ห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บทีี่�ต่์างกัน 
โดยคณีะกรรมูการบริษััที่ได้กำาห้นดบที่บาที่และอ้ำานาจึ
ห้น้าทีี่�ข้อ้งปิระธุานกรรมูการและปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�
บรหิ้ารไว้็อ้ยา่งชัดเจึน รว็มูถ่ืงได้จัึดให้้มีูมูาต์ราการถ่ืว็งดลุ 
อ้ำานาจึระห้ว่็างคณีะกรรมูการบริษััที่และฝ่้ายจัึดการ 
ทีี่�เห้มูาะส่มูและเพีัยงพัอ้ กล่าว็คือ้ ปัิจึจุึบนั บ.ีกริมู   เพัาเว็อ้ร์ 
มีูจึำานว็นกรรมูการอิ้ส่ระเกินกว่็าก่�งห้น่�งข้อ้งจึำานว็น
กรรมูการทัี่�งห้มูดและได้แต่์งตั์�งกรรมูการอิ้ส่ระคนห้น่�ง
ข้่�นเป็ินปิระธุานกรรมูการอิ้ส่ระ (Lead Independent 
Director) เพัื�อ้ร่ว็มูพัิจึารณีากำาห้นดว็าระการปิระชุมู
คณีะกรรมูการบริษััที่ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึได้ว่็ากิจึการทีี่�ส่ำาคัญ
จึะถืูกบรรจุึในว็าระการปิระชุมูอ้ยา่งครบถ้ืว็น 

 อ้ยา่งไรก็ดี ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบรษัิัที่ ครั�งทีี่� 2/2565 
เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กมุูภาพันัธุ ์2565 ได้มีูมูติ์แต่์งตั์�งนายปิกรณี์ 
ที่วี็ส่นิ ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่ปิระธุานกรรมูการแที่นนายฮาราลด์ 
ลิงค์ ทีี่�ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 
กุมูภาพัันธุ ์2565 และนายฮาราลด์ ลิงค์ จึะยังคงดำารง
ต์ำาแห้น่งกรรมูการและปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้าร ส่ง่ผลให้้ 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ิ�นสุ่ดการมีูปิระธุานกรรมูการและ
ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารเป็ินบุคคลเดียว็กันตั์�งแต่์ 
วั็นดังกล่าว็เป็ินต้์นไปิ

 รายละเอี้ยดเกี�ยว็กับข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� อ้ำานาจึ และคว็ามู
รับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ บที่บาที่ห้น้าทีี่�
ห้ลักข้อ้งปิระธุานกรรมูการ บที่บาที่ห้น้าทีี่�ปิระธุาน 
เจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้าร และปิระธุานกรรมูการอิ้ส่ระ ปิรากฏต์ามู
หั้ว็ข้้อ้ “โครงส่ร้างการกำากับดูแลกิจึการ” ข้อ้งรายงาน
ฉบับนี� และกฎบัต์รคณีะกรรมูการบริษััที่ และนโยบาย
การกำากับดูแลกิจึการ ในเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบบันี� 
และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 One 
Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.bgrimmpower.
com/th/investor-relations/downloads/one-reports   

4. คว็ามูห้ลากห้ลายและคว็ามูรู้ คว็ามูชำานาญข้อ้งคณีะ
กรรมูการ

 คณีะกรรมูการบริษััที่ให้้คว็ามูส่ำาคัญในการพััฒนา
โครงส่ร้างทัี่กษัะคว็ามูรูข้้อ้งกรรมูการเพัื�อ้ให้้มีูคณุีส่มูบัติ์
ห้ลากห้ลายทัี่�งในด้านทัี่กษัะวิ็ชาชีพั ปิระส่บการณี์  
คว็ามูส่ามูารถื คว็ามูเชี�ยว็ชาญเฉพัาะด้าน ต์ลอ้ดจึนเพัศ
และอ้ายุ ให้้มีูคว็ามูส่อ้ดคล้อ้งกับทิี่ศที่างและกลยุที่ธุ์
การดำาเนินงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เพัื�อ้การบรรลุ 
เป้ิาห้มูายการดำาเนินงานข้อ้งอ้งค์กรและมีูการกำากับ 
ดแูลกิจึการทีี่�ดีอ้ยา่งมีูปิระส่ทิี่ธุภิาพัในระยะยาว็ พัร้อ้มูทัี่�ง 
จัึดที่ำาและวิ็เคราะห์้จัึดอ้งค์ปิระกอ้บคว็ามูรูค้ว็ามูชำานาญ
ข้อ้งคณีะกรรมูการ (Board Skill Matrix) ทีี่�จึำาเป็ินและ
ครอ้บคลุมูต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึในมิูติ์ต่์าง ๆ รว็มูถ่ืงการ 
นำามูาปิระกอ้บการพิัจึารณีาในการส่รรห้ากรรมูการ
บริษััที่ด้ว็ยเชน่กัน

 ในปีิ 2564 คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีา 
ค่าต์อ้บแที่นได้วิ็เคราะห้อ์้งค์ปิระกอ้บคว็ามูรู ้คว็ามูชำานาญ
ข้อ้งคณีะกรรมูการทีี่�จึำาเปิน็และครอ้บคลมุูต่์อ้การดำาเนนิ
ธุุรกิจึในมิูติ์ต่์าง ๆ และจัึดที่ำาเป็ิน Board Skill Matrix 
เพัื�อ้นำามูาปิระกอ้บการพิัจึารณีาในการส่รรห้ากรรมูการ
บริษััที่ เพัื� อ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่มีูปิระส่บการณี์ 
ทัี่กษัะและคว็ามูเชี�ยว็ชาญห้ลากห้ลายและส่อ้ดคล้อ้งกับ
กลยุที่ธุใ์นการดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์

5. การส่รรห้ากรรมูการ

 คณีะกรรมูการบริษััที่มีูนโยบายกำาห้นดอ้งค์ปิระกอ้บ
ข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ทีี่�มีูคว็ามูห้ลากห้ลาย โดย
มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีา 
ค่าต์อ้บแที่น ซ่�งปิระกอ้บด้ว็ยกรรมูการอิ้ส่ระ 3 ท่ี่าน  
จึากกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น จึำานว็น 

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

4 ท่ี่าน เป็ินผู้พิัจึารณีา กลั�นกรอ้ง คัดเลือ้ก ส่รรห้าบุคคล 
โดยพัิจึารณีาถ่ืงคว็ามูเห้มูาะส่มู คุณีวุ็ฒิ คว็ามูรู้ คว็ามู
ส่ามูารถื และปิระส่บการณี์การที่ำางานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งและ
เอื้�อ้ปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึ รว็มูทัี่�งพัิจึารณีาถ่ืง
อ้งค์ปิระกอ้บคว็ามูห้ลากห้ลายในโครงส่ร้างและคว็ามู
ชำานาญข้อ้งคณีะกรรมูการ (Board Skill Matrix) อ้าทิี่ 
ทัี่กษัะ วิ็ชาชีพั คว็ามูเชี�ยว็ชาญเฉพัาะด้าน และทัี่กษัะ
คว็ามูชำานาญทีี่�ยังข้าดอ้ยู่ เป็ินต้์น โดยไมู่มีูการกีดกัน
ที่างเพัศ ชาติ์พัันธุุ์ เชื�อ้ชาติ์ อ้ายุ ห้รือ้ศาส่นา และให้้
ส่อ้ดคล้อ้งกับอ้งค์ปิระกอ้บและโครงส่รา้งข้อ้งกรรมูการ
ต์ามูกลยุที่ธุท์ี่างธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยอ้าจึใช้
บริษััที่ทีี่�ปิร่กษัา (Professional Search Firm) ห้รือ้ฐาน
ข้้อ้มููลกรรมูการ (Director Pool) ต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มู 
ต์ลอ้ดจึนต้์อ้งมีูคุณีส่มูบัติ์ข้อ้งการเป็ินกรรมูการห้รือ้
กรรมูการอิ้ส่ระ (แล้ว็แต่์กรณีี) ต์ามูทีี่�กฎห้มูายบริษััที่
มูห้าชน กฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์ กฎห้มูายอื้�น ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
และข้้อ้บังคับข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาห้นดไว้็ ในกรณีีทีี่�
คณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่นเส่นอ้ชื�อ้
กรรมูการรายเดิมู จึะคำาน่งถ่ืงผลการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้ง
กรรมูการรายดังกล่าว็ปิระกอ้บด้ว็ย

 คณีะกรรมูการบริษััที่จึะกำากับดูแลให้้กระบว็นการ
พัิจึารณีาส่รรห้ากรรมูการเป็ินไปิด้ว็ยคว็ามูโปิร่งใส่ 
และเป็ินไปิต์ามูกฎห้มูายและห้ลักเกณีฑ์์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้เปิิดโอ้กาส่ให้้ผู้ถืือ้หุ้้น
เส่นอ้ชื�อ้บุคคลทีี่�มีูคุณีส่มูบัติ์เห้มูาะส่มูเพัื�อ้เข้้ารับการ
พัิจึารณีาเลือ้กตั์�งเป็ินกรรมูการบริษััที่ในการปิระชุมู
ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นเป็ินการล่ว็งห้น้าด้ว็ย

 เมืู�อ้คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น
พัจิึารณีาคัดเลือ้กบุคคลทีี่�มีูคว็ามูเห้มูาะส่มูแล้ว็จึะนำาเส่นอ้ 
ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ห้รือ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น
เพัื�อ้พัิจึารณีา แล้ว็แต่์กรณีี 

 ทัี่�งนี� การแต่์งตั์�งกรรมูการโดยทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น เป็ินไปิต์ามู 
ห้ลักเกณีฑ์์และวิ็ธุีการต์ามูทีี่�ข้้อ้บังคับข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ และกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกำาห้นดไว้็ ดังนี�

• ผู้ถืือ้หุ้้นคนห้น่�งมีูคะแนนเสี่ยงเท่ี่ากับ 1 หุ้้นต่์อ้ 1 เสี่ยง 

• ผู้ถืือ้หุ้้นแต่์ละคนจึะใช้คะแนนเส่ียงทีี่�มีูอ้ยู่ทัี่�งห้มูด
ข้้างต้์น เพัื�อ้เลือ้กตั์�งบุคคลเดียว็กันห้รือ้ห้ลายคนเป็ิน
กรรมูการก็ได้ ในกรณีีทีี่�เลือ้กตั์�งบุคคลห้ลายคนเปิ็น

กรรมูการ จึะแบ่งคะแนนเส่ียงให้้แก่ผู้ใดมูากน้อ้ย 
เพัียงใดไมู่ได้ 

• บุคคลทีี่�ได้รับคะแนนเสี่ยงสู่งสุ่ดต์ามูลำาดับลงมูา  
เป็ินผู้ได้รบัเลือ้กตั์�งเปิน็กรรมูการเท่ี่าจึำานว็นกรรมูการ
ทีี่�จึะพ่ังมีูห้รอื้พ่ังจึะเลือ้กตั์�งในครั�งนั�น ในกรณีทีีี่�บุคคล
ซ่�งได้รับการเลือ้กตั์�งในลำาดับถัืดลงมูามีูคะแนนเสี่ยง
เท่ี่ากันเกินจึำานว็นกรรมูการทีี่�จึะพัง่มีูห้รอื้จึะพัง่เลือ้กตั์�ง 
ในครั�งนั�น ให้้ปิระธุานทีี่�ปิระชุมูเป็ินผู้อ้อ้กเส่ียงชี�ข้าด

 ในกรณีีทีี่�ต์ำาแห้น่งกรรมูการว่็างลงเนื�อ้งจึากเห้ตุ์อื้�น 
 นอ้กจึากการครบว็าระอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งกรรมูการ  
 ใ ห้้คณีะกรรมูการบริ ษััที่พัิจึารณีาแต่์ง ตั์� ง บุคคล 
 ซ่�งมีูคุณีส่มูบัติ์และไมู่มีูลักษัณีะต้์อ้งห้้ามูต์ามูกฎห้มูาย 
 เข้า้เป็ินกรรมูการแที่นในการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ 
 คราว็ถัืดไปิ เว้็นแต่์ว็าระข้อ้งกรรมูการทีี่�พัน้จึากต์ำาแห้นง่ 
 จึะเห้ลือ้น้อ้ยกว่็า 2 เดือ้น โดยบุคคลซ่�งเข้า้เป็ินกรรมูการแที่น 
 จึะอ้ยูใ่นต์ำาแห้นง่กรรมูการได้เพีัยงเท่ี่าว็าระทีี่�ยงัเห้ลือ้อ้ยู ่
 ข้อ้งกรรมูการทีี่�พัน้จึากต์ำาแห้น่ง ทัี่�งนี� มูติ์ข้อ้งคณีะกรรมูการ 
 ในการแต่์งตั์�งบุคคลเข้้าเป็ินกรรมูการแที่นดังกล่าว็ 
 ต้์อ้งได้รับคะแนนเสี่ยงไมู่น้อ้ยกว่็า 3 ใน 4 ข้อ้งจึำานว็น 
 กรรมูการทีี่�ยังเห้ลือ้อ้ยู่

 ในการปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นส่ามูัญปิระจึำาปีิทีุ่กครั�ง ให้้ 
 กรรมูการอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งจึำานว็น 1 ใน 3 ข้อ้งจึำานว็น 
 กรรมูการ ถ้ืาจึำานว็นกรรมูการจึะแบ่งอ้อ้กให้้ต์รงเป็ิน 
 ส่ามูส่่ว็นไมู่ได้ ก็ให้้อ้อ้กโดยจึำานว็นใกล้ทีี่�สุ่ดกับส่่ว็น 1  
 ใน 3 ข้อ้งจึำานว็นกรรมูการทีี่�ยงัเห้ลือ้อ้ยู ่ซ่�งในการปิระชุมู 
 ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 มีูกรรมูการทีี่�จึะต้์อ้ง 
 อ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ จึำานว็น 3 ท่ี่าน ดังนี�

 1. นางปิรียนาถื สุ่นที่รว็าที่ะ 
  กรรมูการ 
 2. นายอ้นุส่รณี์ แส่งนิ�มูนว็ล 
  กรรมูการอิ้ส่ระ
 3. นางเกต์ุว็ลี นภาศัพัท์ี่   
  กรรมูการอิ้ส่ระ

 โดยคณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น  
 (ไมู่รว็มูกรรมูการทีี่�มีูส่่ว็นได้เส่ีย) ได้พัิจึารณีากลั�นกรอ้ง  
 ส่รรห้า และคัดเลือ้กบุคคลทีี่�ส่มูคว็รได้รับการเส่นอ้ชื�อ้ 
 เป็ินกรรมูการแที่นกรรมูการทีี่�อ้อ้กต์ามูว็าระ โดย 
 พิัจึารณีาถ่ืงคว็ามูเห้มูาะส่มู คว็ามูรู้ คว็ามูส่ามูารถืและ 
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 คว็ามูชำานาญข้อ้งคณีะกรรมูการ (Board Skill Matrix)  
 และเป็ินผู้มีูปิระส่บการณี์ทีี่�ห้ลากห้ลายในกิจึการ 
 ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งและเอื้�อ้ปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินงานข้อ้ง  
 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  จ่ึงเห็้นส่มูคว็รเส่นอ้ให้้เลือ้กตั์�งกรรมูการ 
 ทัี่�ง 3 ท่ี่านทีี่�อ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ ให้้กลับเข้า้ดำารง 
 ต์ำาแห้น่งเป็ินกรรมูการ และกรรมูการอิ้ส่ระข้อ้ง บี.กริมู  
 เพัาเว็อ้ร์ ต่์อ้ไปิอี้กว็าระห้น่�ง 

 อ้ยา่งไรก็ดี เนื�อ้งจึาก นางปิรียนาถื สุ่นที่รว็าที่ะ ได้แจ้ึง 
 คว็ามูปิระส่งค์ไมู่ข้อ้ต่์อ้ว็าระการดำารงต์ำาแห้น่งเป็ิน 
 กรรมูการอี้กต่์อ้ไปิ โดยว็าระการดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ 
 จึะมีูผลส่ิ�นสุ่ดในวั็นปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ  
 2564  คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น  
 จ่ึงพัจิึารณีาส่รรห้าคัดเลือ้กบุคคลทีี่�มีูคณุีส่มูบติั์เห้มูาะส่มู 
 เพืั�อ้เข้้ารับการพิัจึารณีาเลือ้กตั์�งเป็ินกรรมูการแที่น  
 นางปิรียนาถื สุ่นที่รว็าที่ะ คือ้ นายเฟ์ลิกซ์ ดนัย ลิงค์  
 ซ่�งเปิน็บุคคลทีี่�มีูคว็ามูส่ามูารถื และมูทัีี่กษัะทีี่�ส่อ้ดคล้อ้ง 
 กับวั็ฒนธุรรมูและการดำาเนินงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
 เป็ินอ้ยา่งดี

 นอ้กจึากนี�  เพืั� อ้ส่นับส่นุนการข้ยายตั์ว็ที่างธุุรกิจึ 
 ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่�เพัิ�มูข้่�นอ้ย่างรว็ดเร็ว็และเพัื�อ้ 
 ส่ง่เส่รมิูให้้การกำากับดูแลการดำาเนินกิจึการเป็ินไปิอ้ย่าง 
 มีูปิระสิ่ที่ธุิภาพั เพัิ�มูคว็ามูห้ลากห้ลายในอ้งค์ปิระกอ้บ 
 ข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ คณีะกรรมูการส่รรห้าและ 
 พิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น จ่ึงเห็้นส่มูคว็รเส่นอ้เพิั�มูจึำานว็น 
 กรรมูการอี้ก 1 ท่ี่าน กล่าว็คือ้ จึากเดิมูทัี่�งห้มูด 9 ท่ี่าน เป็ิน  
 10 ท่ี่าน และแต่์งตั์�งกรรมูการเข้้าให้มู่ 1 ท่ี่าน คือ้  
 นายปิกรณี์ ที่วี็ส่ิน ซ่�งเป็ินผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิทีี่�มีูปิระส่บการณี์ 
 อ้ยา่งยาว็นาน และเคยดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการอิ้ส่ระและ 
 ปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
 รว็มูถ่ืงมีูคุณีส่มูบัติ์เห้มูาะส่มูต์ามู Board Skill Matrix 
 โดยเฉพัาะอ้ย่างยิ�งคว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถืด้านการ 
 บริห้ารธุุรกิจึ การเงิน การธุนาคาร และระบบคว็บคุมู 
 ภายใน อั้นจึะเปิน็ปิระโยชนอ์้ยา่งยิ�งต่์อ้การดำาเนนิธุุรกิจึ 
 ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์

 คณีะกรรมูการบริษััที่ (ไมู่รว็มูกรรมูการทีี่�มีูส่่ว็นได้เส่ีย)  
ได้พัิจึารณีากลั�นกรอ้งอ้ย่างรอ้บคอ้บและระมัูดระวั็ง
แล้ว็ เห็้นชอ้บเส่นอ้ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นพัิจึารณีาต์ามูทีี่� 
คณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่นเส่นอ้ 

โดยเห็้นว่็าบุคคลทีี่�ได้รับการเส่นอ้ทัี่�ง 4 ท่ี่าน ได้ผ่าน
กระบว็นการกลั�นกรอ้งและส่รรห้าข้อ้งคณีะกรรมูการ
ส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่นและคณีะกรรมูการ
บริษััที่ด้ว็ยคว็ามูรอ้บคอ้บและระมูัดระวั็งแล้ว็ ที่ำาให้้
มัู�นใจึได้ว่็าเป็ินผู้มีูคณุีส่มูบติั์ทีี่�เห้มูาะส่มูกับการปิระกอ้บ
ธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถื 
คว็ามูชำานาญข้อ้งคณีะกรรมูการ (Board Skill Matrix) 
และเปิ็นผู้มีูปิระส่บการณี์และปิระวั็ติ์การที่ำางานทีี่�ดี 
มีูภาว็ะผู้นำาวิ็ส่ัยทัี่ศน์กว้็างไกล ส่ามูารถือุ้ทิี่ศเว็ลาให้้ได้
อ้ย่างเพัียงพัอ้ อั้นเป็ินปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินกิจึการ
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคุณีส่มูบัติ์ทีี่�เห้มูาะส่มูและ
ส่อ้ดคล้อ้งกับอ้งค์ปิระกอ้บและโครงส่ร้างข้อ้งกรรมูการ 
ต์ามูกลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และเปิ็น 
ผู้มีูคุณีส่มูบัติ์ต์ามูพัระราชบัญญัติ์บริษััที่มูห้าชนจึำากัด  
พั.ศ. 2535 (รว็มูทัี่�งทีี่�มีูการแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มู) และปิระกาศ
คณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง

 ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ได้
มีูมูติ์อ้นุมัูติ์เลือ้กตั์�ง นายอ้นุส่รณี์ แส่งนิ�มูนว็ล และ 
นางเกต์ุว็ลี นภาศัพัท์ี่ กรรมูการอิ้ส่ระกลับเข้้าดำารง
ต์ำาแห้นง่กรรมูการอิ้ส่ระต่์อ้ไปิอี้กว็าระห้น่�ง และเลือ้กตั์�ง 
นายเฟ์ลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เป็ินกรรมูการแที่น นางปิรียนาถื 
สุ่นที่รว็าที่ะ ทีี่�พั้นจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ รว็มูถ่ืง อ้นุมัูติ์
การเพัิ�มูจึำานว็นกรรมูการอี้ก 1 ท่ี่าน เป็ิน 10 ท่ี่าน และ
แต่์งตั์�งกรรมูการเข้้าให้มู่ 1 ท่ี่าน คือ้ นายปิกรณี์ ที่วี็ส่ิน  
โดยมูีมูติ์เลือ้กตั์�งกรรมูการเปิ็นรายบุคคล ด้ว็ยคะแนน
เสี่ยงข้้างมูากข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นซ่�งมูาปิระชุมูและอ้อ้กเสี่ยง
ลงคะแนน รายละเอี้ยดปิรากฏต์ามูรายงานการปิระชุมู
ส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ทีี่�ได้เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ https://www.bgrimmpower. 
com/storage/content/ir/downloads/shareholders- 
meetings/agm2021/20210506-bgrim-agm2021-
minutes-th.pdf   

6. กรรมูการอิ้ส่ระ

 คณีะกรรมูการบริษััที่จึะร่ว็มูกันพิัจึารณีาคุณีส่มูบัติ์
ข้อ้งบุคคลทีี่�จึะมูาดำารงต์ำาแห้น่งเป็ินกรรมูการอิ้ส่ระ
โดยพัิจึารณีาจึากคุณีส่มูบัติ์และลักษัณีะต้์อ้งห้้ามูข้อ้ง 
กรรมูการต์ามู พั.ร.บ. บรษัิัที่มูห้าชนฯ พั.ร.บ. ห้ลักที่รัพัย์ฯ 
ปิระกาศคณีะกรรมูการกำา กับต์ลาดทุี่น รว็มูถ่ืง 

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/ir/downloads/shareholders-meetings/agm2021/20210506-bgrim-agm2021-minutes-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/ir/downloads/shareholders-meetings/agm2021/20210506-bgrim-agm2021-minutes-th.pdf
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ปิระกาศข้้อ้บังคับ และ/ห้รือ้ ระเบียบทีี่� เกี�ยว็ข้้อ้ง 
นอ้กจึากนี� คณีะกรรมูการบริษััที่จึะพิัจึารณีาคัดเลือ้ก
กรรมูการอิ้ส่ระจึากผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิปิระส่บการณี์การ
ที่ำางานและคว็ามูเห้มูาะส่มูด้านอื้�น ๆ ปิระกอ้บกัน โดย
ต้์อ้งมีูกรรมูการอิ้ส่ระอ้ย่างน้อ้ย 1 ใน 3 ข้อ้งจึำานว็น
กรรมูการทัี่�งห้มูดและต้์อ้งมีูจึำานว็นไมู่น้อ้ยกว่็า 3 ท่ี่าน 
ทัี่�งนี� คณีะกรรมูการบริษััที่ได้กำาห้นดคุณีส่มูบัติ์ข้อ้ง
กรรมูการอิ้ส่ระซ่�งเป็ินไปิต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งส่ำานักงาน 
ก.ล.ต์. ดังนี�

1. ถืือ้หุ้้นไมู่เกินร้อ้ยละห้น่�งข้อ้งจึำานว็นหุ้้นทีี่�มีูส่ิที่ธุ ิ
อ้อ้กเส่ียงทัี่�งห้มูดข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ บริษััที่ให้ญ ่
บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้มีู
อ้ำานาจึคว็บคมุูข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ทัี่�งนี� ให้้นับรว็มู 
การถืือ้หุ้้นข้อ้งผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งกรรมูการอิ้ส่ระ 
รายนั�น ๆ ด้ว็ย

2. ไมูเ่ป็ินห้รือ้เคยเปิน็กรรมูการทีี่�มีูส่ว่็นรว่็มูบรหิ้ารงาน 
ลูกจ้ึางพันักงานทีี่�ปิร่กษัาทีี่�ได้เงินเดือ้นปิระจึำาห้รือ้
ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ บริษััที่ให้ญ ่
บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู บริษััที่ย่อ้ยลำาดับเดียว็กัน 
 ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญห่้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร ์เว้็นแต่์จึะได้พัน้จึากการมูลัีกษัณีะดังกล่าว็
มูาแล้ว็ไมู่น้อ้ยกว่็าส่อ้งปีิ

3. ไมู่เป็ินบุคคลทีี่�มีูคว็ามูสั่มูพัันธุ์ที่างส่ายโลหิ้ต์ห้รือ้ 
โดยการจึดที่ะเบียนต์ามูกฎห้มูายในลักษัณีะทีี่�เป็ิน
บิดามูารดา คู่ส่มูรส่ พัี�น้อ้ง และบุต์ร รว็มูทัี่�งคู่ส่มูรส่
ข้อ้งบุต์รข้อ้งกรรมูการรายอื้�น ผู้บริห้าร ผู้ถืือ้หุ้้น 
รายให้ญ่ ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูบุคคลทีี่�จึะได้รับการ
เส่นอ้ให้้เป็ินกรรมูการผู้บริห้ารห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจึ
คว็บคุมูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้บริษััที่ยอ่้ย

4. ไมู่มีูห้รือ้เคยมูีคว็ามูส่ัมูพัันธุ์ที่างธุุรกิจึกับ บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร ์บรษัิัที่ให้ญ ่บริษััที่ยอ่้ย บรษัิัที่รว่็มู ผู้ถืือ้หุ้้น 
รายให้ญ่ ห้รอื้ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ในลักษัณีะทีี่�อ้าจึเป็ินการขั้ดข้ว็างการใชวิ้็จึารณีญาณี 
อ้ยา่งอิ้ส่ระข้อ้งต์น รว็มูทัี่�งไมูเ่ป็ินห้รือ้เคยเป็ินผู้ถืือ้หุ้้น 
ทีี่�มีูนัยห้รอื้ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคมุูข้อ้งผู้ทีี่�มีูคว็ามูส่มัูพันัธุ์
ที่างธุุรกิจึกับ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ บริษััที่ให้ญ ่บริษััที่ยอ่้ย 
บริษััที่รว่็มู ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ ่ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมู

ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เว้็นแต่์จึะได้พั้นจึากการมีู
ลักษัณีะดังกล่าว็มูาแล้ว็ไมู่น้อ้ยกว่็าส่อ้งปีิ

 คว็ามูส่ัมูพัันธุ์ที่างธุุรกิจึข้้างต้์น รว็มูถ่ืงการที่ำา
รายการที่างการค้าทีี่�กระที่ำาเปิ็นปิกติ์เพัื�อ้ปิระกอ้บ
กิจึการ การเชา่ห้รือ้ให้้เชา่อ้ส่ังห้าริมูที่รัพัย์ รายการ
เกี�ยว็กับสิ่นที่รัพัย์ห้รือ้บริการ ห้รือ้การให้้ห้รือ้รับ
คว็ามูชว่็ยเห้ลือ้ที่างการเงิน ด้ว็ยการรับห้รือ้ให้้กู้ยืมู
คำาปิระกันการให้้ส่ินที่รัพัย์เป็ินห้ลักปิระกันห้นี�ส่ิน 
รว็มูถ่ืงพัฤติ์การณี์อื้�นที่ำานอ้งเดียว็กัน ซ่�งเป็ินผลให้้ 
บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ห้รอื้คู่สั่ญญามีูภาระห้นี�ทีี่�ต้์อ้งชำาระ
ต่์อ้อี้กฝ่้ายห้น่�งตั์�งแต่์ร้อ้ยละ 3 ข้อ้งสิ่นที่รัพัย์ทีี่�มีู 
ตั์ว็ต์นสุ่ที่ธุิข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้ตั์�งแต่์ 20 
ล้านบาที่ข้่�นไปิแล้ว็แต่์จึำานว็นใดจึะต์ำากว่็า ทัี่�งนี� 
การคำานว็ณีภาระห้นี�ดังกล่าว็ให้้เป็ินไปิต์ามูวิ็ธุีการ 
คำานว็ณีมููลค่าข้อ้งรายการทีี่� เ กี�ยว็โยงกันต์ามู
ปิระกาศคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่นว่็าด้ว็ย 
ห้ลักเกณีฑ์์ในการที่ำารายการทีี่�เกี�ยว็โยงกันโดย
อ้นุโลมู แต่์ในการพิัจึารณีาภาระห้นี�ดังกล่าว็ ให้้นับรว็มู 
ภาระห้นี� ทีี่� เ กิดข้่�นในระห้ว่็าง 1 ปีิก่อ้นวั็นทีี่� มีู 
คว็ามูส่ัมูพัันธุท์ี่างธุุรกิจึกับบุคคลเดียว็กัน

5. ไมูเ่ป็ินห้รือ้เคยเป็ินผู้ส่อ้บบญัชขี้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
บริษััที่ให้ญ ่บริษััที่ยอ่้ย บริษััที่รว่็มู ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่
ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และไมู่
เป็ินผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�มีูนัย ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูห้รือ้หุ้้นส่่ว็น
ข้อ้งส่ำานักงานส่อ้บบญัช ีซ่�งมีูผู้ส่อ้บบญัชขี้อ้ง บ.ีกรมิู 
เพัาเว็อ้ร์ บริษััที่ให้ญ่ บริษััที่ยอ่้ย บริษััที่รว่็มู ผู้ถืือ้หุ้้น
รายให้ญ ่ห้รือ้ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคมุูข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
ส่งักัดอ้ยู ่เว้็นแต่์จึะได้พัน้จึากการมีูลักษัณีะดังกล่าว็
มูาแล้ว็ไมู่น้อ้ยกว่็าส่อ้งปีิ

6. ไมู่เป็ินห้รือ้เคยเป็ินผู้ให้้บริการที่างวิ็ชาชีพัใด ๆ  
ซ่�งรว็มูถ่ืงการให้้บริการเป็ินทีี่�ปิร่กษัากฎห้มูายห้รือ้
ทีี่�ปิร่กษัาที่างการเงินซ่�งได้รับค่าบริการเกินกว่็าส่อ้ง
ล้านบาที่ต่์อ้ปีิ จึาก บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ บริษััที่ให้ญ ่
บริษััที่ย่อ้ย บริษััที่ร่ว็มู ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ้ผู้มีู
อ้ำานาจึคว็บคุมูข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และไมู่เป็ิน 
ผู้ถืือ้หุ้้นทีี่�มีูนัย ผู้มีูอ้ำานาจึคว็บคุมูห้รือ้หุ้้นส่่ว็นข้อ้ง
ผู้ให้้บริการที่างวิ็ชาชีพันั�นด้ว็ย เว้็นแต่์จึะได้พั้นจึาก
การมีูลักษัณีะดังกล่าว็มูาแล้ว็ไมู่น้อ้ยกว่็าส่อ้งปีิ
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7. ไมูเ่ป็ินกรรมูการทีี่�ได้รบัการแต่์งตั์�งข้่�นเพัื�อ้เป็ินตั์ว็แที่น
ข้อ้งกรรมูการข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ ่
ห้รอื้ผู้ถืือ้หุ้้นซ่�งเป็ินผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งกับผู้ถืือ้หุ้้นรายให้ญ่

8. ไมู่ปิระกอ้บกิจึการทีี่�มีูส่ภาพัอ้ย่างเดียว็กันและ
เป็ินการแข้่งข้ันทีี่� มีู นัยกับกิจึการข้อ้ง บี .กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้บริษััที่ยอ่้ย ห้รือ้ไมู่เป็ินหุ้้นส่ว่็นทีี่�มีูนัย 
ในห้้างหุ้้นส่่ว็น ห้รือ้เป็ินกรรมูการทีี่� มีูส่่ว็นร่ว็มู
บรหิ้ารงาน ลกูจ้ึาง พันักงาน ทีี่�ปิรก่ษัาทีี่�รบัเงินเดือ้น
ปิระจึำา ห้รือ้ถืือ้หุ้้นเกินร้อ้ยละห้น่�งข้อ้งจึำานว็นหุ้้น
ทีี่�มีูส่ิที่ธุิอ้อ้กเส่ียงทัี่�งห้มูดข้อ้งบริษััที่อื้�นซ่�งปิระกอ้บ
กิจึการทีี่�มีูส่ภาพัอ้ย่างเดียว็กันและเปิ็นการแข้่งข้ัน 
ทีี่�มีูนัยกับกิจึการข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ห้รือ้บริษััที่ยอ่้ย

9. ไมู่มีูลักษัณีะอื้�นใดทีี่�ที่ำาให้้ไมู่ส่ามูารถืให้้คว็ามูเห้็น
อ้ย่างเป็ินอิ้ส่ระเกี�ยว็กับการดำาเนินงานข้อ้งบี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์

 ทัี่�งนี� คณีะกรรมูการบริษััที่มีูนโยบายให้้กรรมูการอิ้ส่ระ
ดำารงต์ำาแห้นง่ต่์อ้เนื�อ้งไมูเ่กิน 9 ปีิ นับจึากวั็นทีี่�ได้รบัการ
แต่์งตั์�งให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการอิ้ส่ระครั�งแรก อ้ยา่งไรก็ดี 
คณีะกรรมูการบริษััที่อ้าจึเส่นอ้แต่์งตั์� งกรรมูการ
อิ้ส่ระนั�นให้้ดำารงต์ำาแห้น่งต่์อ้ไปิ ห้ากคณีะกรรมูการ
บริษััที่ได้พัิจึารณีาถ่ืงคุณีส่มูบัติ์ คว็ามูรู้คว็ามูส่ามูารถื 
ปิระส่บการณี ์และคว็ามูจึำาเป็ินต่์าง ๆ อ้ยา่งส่มูเห้ต์สุ่มูผล 
และเพัื� อ้ปิระโยชน์ต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ โดยในปิี 2564 ไมู่มีูกรรมูการอิ้ส่ระทีี่�ดำารง
ต์ำาแห้น่งต่์อ้เนื�อ้งเกิน 9 ปีิ แต่์อ้ยา่งใด

7. การปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ และการได้รับเอ้กส่าร
ข้้อ้มููล

 ในการจัึดปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ เลข้านุการบริษััที่
จึะเปิน็ผู้รบัผดิชอ้บในการจัึดเต์รยีมูเอ้กส่าร ส่ถืานทีี่� และ
ปิระส่านงานในการปิระชุมู โดยกรรมูการแต่์ละท่ี่านจึะ
ได้รับที่ราบวั็นปิระชุมู ระเบียบว็าระการปิระชุมู และ
ข้้อ้มููลการปิระชุมูเพัื�อ้ศ่กษัาล่ว็งห้น้าอ้ยา่งเพัียงพัอ้

• กฎบัต์รคณีะกรรมูการบริษััที่กำาห้นดให้้ คณีะ
กรรมูการบริษััที่ต้์อ้งปิระชุมูกันอ้ย่างน้อ้ย 3 เดือ้น
ต่์อ้ครั�ง และต้์อ้งมีูการปิระชุมู ไมู่น้อ้ยกว่็า 6 ครั�ง  
ต่์อ้รอ้บปีิบัญชี โดยจึะกำาห้นดต์ารางวั็นปิระชุมู 
ล่ว็งห้น้าทัี่�งปีิ

• คณีะกรรมูการบริษััที่ได้อุ้ทิี่ศเว็ลา ทีุ่่มูเที่ และ 
ให้้คว็ามูส่นใจึกับการดำาเนนิงานข้อ้งบรษัิัที่อ้ยา่งเต็์มูทีี่� 
โดยกำาห้นดให้้มีูการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่
อ้ย่างน้อ้ยส่ามูเดือ้นต่์อ้ครั�งห้รือ้ต์ามูคว็ามูจึำาเป็ิน 
โดยมีูเลข้านุการบริษััที่เป็ินผู้ปิระส่านงานเชิญ
ปิระชุมูและจัึดเต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูในด้านต่์าง ๆ  
ให้้เป็ินไปิต์ามูกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ในการปิระชุมู
ทีุ่กครั� งกำาห้นดให้้มีูกรรมูการเข้้า ร่ว็มูปิระชุมู 
อ้ย่างน้อ้ยก่�งห้น่�งข้อ้งจึำานว็นกรรมูการทัี่�งห้มูด 
จ่ึงครบอ้งค์ปิระชุมู

• กรณีีกรรมูการข้าดการปิระชุมูเพัราะมีูคว็ามูจึำาเป็ิน
ไมู่ส่ามูารถืเข้้าร่ว็มูปิระชุมูได้ ให้้แจ้ึงต่์อ้ปิระธุาน
กรรมูการรับที่ราบ

• ปิระธุานกรรมูการเป็ินผู้กำาห้นดว็าระการปิระชุมู
คณีะกรรมูการบริษััที่ โดยห้ารือ้ร่ว็มูกับปิระธุาน 
เจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้าร โดยเปิิดโอ้กาส่ให้้กรรมูการแต่์ละท่ี่าน 
รว็มูทัี่� งฝ่้ายจัึดการ ส่ามูารถืเส่นอ้เรื� อ้งทีี่� เ ป็ิน
ปิระโยชน์ต่์อ้บริษััที่เข้้าสู่่ว็าระการปิระชุมู และมูี
มูาต์รการดูแลให้้เรื�อ้งส่ำาคัญได้ถืูกบรรจุึเป็ินว็าระ
การปิระชุมู อ้น่�ง ในกรณีีทีี่�ปิระธุานกรรมูการและ
ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารเป็ินบุคคลคนเดียว็กัน 
คณีะกรรมูการบริษััที่จึะพัิจึารณีาแต่์งตั์�งกรรมูการ
อิ้ส่ระคนห้น่�งรว่็มูพัิจึารณีากำาห้นดว็าระการปิระชุมู
คณีะกรรมูการบริษััที่ โดยอ้าจึแต่์งตั์�งเป็ินปิระธุาน
กรรมูการอิ้ส่ระ (Lead Independent Director) ได้ 

• ปิระธุานกรรมูการได้จัึดส่รรเว็ลาอ้ย่างเพัียงพัอ้ 
ให้้แก่ผู้บริห้ารในการนำาเส่นอ้ข้้อ้มููล และเพีัยงพัอ้ 
ส่ำาห้รับคณีะกรรมูการบริษััที่ทีี่�จึะอ้ภิปิรายในปิระเด็น 
ทีี่�ส่ำาคัญ
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• ปิระธุานกรรมูการมีูมูาต์รการทีี่�ชัดเจึนเพัื� อ้ให้้
กรรมูการได้รับข้้อ้มููลล่ว็งห้น้าและมีูเว็ลาเพีัยงพัอ้ 
ทีี่�จึะศ่กษัา พัิจึารณีา และตั์ดส่ินใจึอ้ย่างถืูกต้์อ้ง 
ในเรื� อ้งต่์าง ๆ โดยกำาห้นดให้้นำาส่่งห้นังสื่อ้เชิญ
ปิระชุมูและเอ้กส่ารปิระกอ้บการปิระชุมูล่ว็งห้น้า 
ไมู่น้อ้ยกว่็า 7 วั็น เว้็นแต่์เห้ต์ุจึำาเป็ินเรง่ด่ว็น

• คณีะกรรมูการบริษััที่ส่ามูารถืข้อ้เอ้กส่าร ข้้อ้มููล  
คำาปิรก่ษัา และบริการต่์าง ๆ  เกี�ยว็กับการดำาเนินงาน
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึากผู้บริห้ารระดับสู่ง โดยมูี
เลข้านุการบริษััที่เป็ินผู้ปิระส่านงานเพัื�อ้ใชป้ิระกอ้บ
การปิระชุมูแต่์ละครั�ง รว็มูถ่ืงคณีะกรรมูการบริษััที่
ส่ามูารถืข้อ้คว็ามูเห้็นเพัิ�มูเติ์มูจึากทีี่�ปิร่กษัาอิ้ส่ระ
ภายนอ้กได้ โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เป็ินผู้รับผิดชอ้บ
ค่าใช้จ่ึายทัี่�งห้มูด

• ห้ากกรรมูการมีูคว็ามูเกี�ยว็ข้อ้้งห้รือ้มีูส่ว่็นได้ส่ว่็นเส่ยี
ในว็าระการปิระชุมูใดจึะต้์อ้งงดอ้อ้กเส่ียง ห้รือ้งด 
ให้้คว็ามูเห็้นในว็าระนั�น ห้รือ้อ้อ้กจึากห้้อ้งปิระชุมู

• คณีะกรรมูการบริษััที่ได้จัึดให้้มีูการปิระชุมูกรรมูการ
โดยไมู่มีูกรรมูการจัึดการ/ผู้บริห้าร อ้ย่างน้อ้ยปีิละ  
1 ครั�ง เพัื�อ้เปิิดโอ้กาส่ให้้มีูการปิระชุมูห้ารอื้ระห้ว่็างกัน 
ต์ามูคว็ามูจึำาเป็ิน เพัื� อ้อ้ภิปิรายปัิญห้าต่์าง ๆ  
เกี�ยว็กับการจัึดการทีี่�อ้ยู่ในคว็ามูส่นใจึ โดยไมู่มีู
กรรมูการบริห้ารห้รือ้ฝ่้ายจัึดการร่ว็มูด้ว็ย และ
จึะแจ้ึงให้้ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารที่ราบถ่ืงผลการ
ปิระชุมูด้ว็ย

• กำาห้นดให้้มีูการจึดบนัท่ี่กการปิระชุมูคณีะกรรมูการ
บริษััที่ทีี่�มีูคว็ามูชัดเจึน ทัี่�งข้้อ้มููล คว็ามูคิดเห็้น  
ข้้อ้เส่นอ้แนะ รว็มูถ่ืงมูติ์ทีี่�ปิระชุมูอ้ย่างถืูกต้์อ้งและ
ครบถ้ืว็น 

8. การเข้้าร่ว็มูปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ และการ 
เข้้ารว่็มูปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น

 บี .ก ริมู เพัาเว็อ้ร์  ไ ด้กำาห้นดต์ารางการปิระชุมู 
คณีะกรรมูการบรษัิัที่ไว้็ล่ว็งห้น้าอ้ยา่งชัดเจึนต์ลอ้ดทัี่�งปีิ  
และแจ้ึงให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ที่ราบล่ว็งห้น้าตั์�งแต่์ 
ชว่็งปิลายปีิ เพัื�อ้ให้้คณีะกรรมูการบริษััที่ส่ามูารถืจัึดส่รร
เว็ลาในการเข้้าปิระชุมูในปิีถัืดไปิได้อ้ย่างเห้มูาะส่มู  
โดยในปีิ 2564 ได้จัึดการปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่  
รว็มูทัี่�งส่ิ�น 13 ครั�ง และจัึดการปิระชุมูกรรมูการโดย 
ไมู่มีูกรรมูการจัึดการ / ผู้บริห้าร จึำานว็น 1 ครั�ง เมืู�อ้วั็นทีี่� 
11 พัฤศจิึกายน 2564 ทัี่�งนี� คณีะกรรมูการบริษััที่ 
มีูนโยบายส่นับส่นุนให้้กรรมูการแต่์ละท่ี่านเข้้าร่ว็มู
ปิระชุมู ไมู่น้อ้ยกว่็าร้อ้ยละ 75 ข้อ้งจึำานว็นการปิระชุมู
คณีะกรรมูการบริษััที่ทัี่�งห้มูดทีี่�ได้จัึดให้้มีูข้่�นในรอ้บปีิ  
โดยในปิี 2564 กรรมูการทีุ่กท่ี่านมีูส่ัดส่่ว็นการเข้้าร่ว็มู
ปิระชุมูไมู่น้อ้ยกว่็าร้อ้ยละ 90 นอ้กจึากนี� ห้ลักเกณีฑ์์  
Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies (CGR) ได้กำาห้นดให้้กรรมูการทัี่�งคณีะคว็ร
เข้้าร่ว็มูปิระชุมูไมู่น้อ้ยกว่็าร้อ้ยละ 80 โดยในปีิ 2564 
ส่ัดส่่ว็นการเข้้าร่ว็มูปิระชุมูข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ 
ทัี่�งคณีะโดยเฉลี�ยคิดเป็ินร้อ้ยละ 98.4

 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้จัึดการปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น 
ปิระจึำาปีิ 2564 ในวั็นทีี่�  22 เมูษัายน 2564 โดย 
กรรมูการทุี่กท่ี่านเข้้าร่ว็มูปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น 
ปิระจึำาปีิ 2564 คิดเป็ินร้อ้ยละ 100  

 รายละเอี้ยดปิรากฏต์ามูรายงานการปิระชุมูส่ามัูญ 
ผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 ทีี่�ได้เปิิดแผยบนเว็็บไซต์์
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ https://www.bgrimmpower. 
com/storage/content/ir/downloads/shareholders- 
meetings/agm2021/20210506-bgrim-agm2021-
minutes-th.pdf     

 ในปีิ 2564 การเข้้าปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ 
และการเข้้าปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งกรรมูการ  
เป็ินดังนี�

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/ir/downloads/shareholders-meetings/agm2021/20210506-bgrim-agm2021-minutes-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/ir/downloads/shareholders-meetings/agm2021/20210506-bgrim-agm2021-minutes-th.pdf


218 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564
ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

ริายชี่�อ

จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัมปีริะชีุม
คัณะกริริมการิบีริิษััที่ /

การิปีริะชีุมที่ั�งหมด้

จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัมปีริะชีุม
กริริมการิโด้ยไม่มี

กริริมการิจัด้การิ / ผูู้้บีริิหาริ 
/ การิปีริะชีุมที่ั�งหมด้

จำานวันคัริั�งที่ี�เข้้าริ่วัม 
การิปีริะชีุมสามัญ 

ผูู้้ถื่อหุ้น /
การิปีริะชีุมที่ั�งหมด้

นายฮาริาลด้์ ลิงคั์1 13/13 - 1/1

นางปีริียนาถื สุนที่ริวัาที่ะ2 3/3 - 1/1

นางสาวัคัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์ 13/13 1/1 1/1

นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย 13/13 1/1 1/1

นางเกตุวัลี นภาศัพัที่์ 12/13 1/1 1/1

นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล 13/13 1/1 1/1

นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ 13/13 1/1 1/1

นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้ 13/13 1/1 1/1

คัุณหญิงสุชีาด้า กีริะนันที่น์ 13/13 1/1 1/1

นายปีกริณ์ ที่วัีสิน3 9/10 1/1 -

นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์4 10/10 1/1 -

ห้มูายเห้ต์ุ 

1  นายฮาราลด์ ลิงค์ ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
2 นางปิรียนาถื สุ่นที่รว็าที่ะ พั้นจึากต์ำาแห้น่งกรรมูการต์ามูว็าระ ในการทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564
3  นายปิกรณี ์ที่วี็ส่นิ ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน  
 2564 และได้รับแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์ 2565 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการ แที่นนายฮาราลด์ ลิงค์  
 ทีี่�ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
4  นายเฟ์ลิกซ ์ดนัย ลิงค์ ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ แที่นนางปิรียนาถื ส่นุที่รว็าที่ะ  
 กรรมูการทีี่�พั้นจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 
5  การเข้้ารว่็มูปิระชุมูห้มูายคว็ามูรว็มูถ่ืงการเข้้ารว่็มูปิระชุมูผ่านส่ื�อ้อิ้เล็กที่รอ้นิกส่์ด้ว็ย
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9. เลข้านุการบริษััที่

 คณีะกรรมูการบรษัิัที่ได้จัึดให้้มีูเลข้านุการบรษัิัที่ เพัื�อ้ให้้
เป็ินไปิต์ามูมูาต์รา 89/15 แห้่ง พั.ร.บ.ห้ลักที่รัพัย์ฯ และ
ดำาเนินการอื้�น ๆ ต์ามูทีี่�คณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่น
ปิระกาศกำาห้นด รายละเอี้ยดเกี�ยว็กับเลข้านุการบริษััที่
และบที่บาที่ห้น้าทีี่�ข้อ้งเลข้านุการบริษััที่ปิรากฏต์ามู
หั้ว็ข้้อ้ “โครงส่ร้างการกำากับดูแลกิจึการ” ข้อ้งรายงาน
ฉบับนี� และรายละเอี้ยดข้้อ้มููลเกี�ยว็กับปิระวั็ติ์ข้อ้ง
เลข้านุการบริษััที่ปิรากฏต์ามูเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงาน
ฉบับนี� และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� “แบบ 56-1 
One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.bgrim-
mpower.com/th/investor-relations/downloads/
one-reports    

10. ค่าต์อ้บแที่นข้อ้งคณีะกรรมูการ

 ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นมีูอ้ำานาจึพัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ค่าต์อ้บแที่น
กรรมูการทีุ่กรูปิแบบ ดังนั�น ในการเส่นอ้ค่าต์อ้บแที่น
กรรมูการต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น คณีะกรรมูการบริษััที่จึะ
พัิจึารณีาให้้โครงส่ร้างและอั้ต์ราค่าต์อ้บแที่นมูีคว็ามู
เห้มูาะส่มู ส่อ้ดคล้อ้งกับกลยุที่ธุแ์ละเป้ิาห้มูายระยะยาว็ 
ปิระส่บการณี์ ภาระห้น้าทีี่� ข้อ้บเข้ต์ บที่บาที่ และคว็ามู
รบัผิดชอ้บ (accountability and responsibility) รว็มูถ่ืง 
ปิระโยชน์ทีี่�บรษัิัที่คาดว่็าจึะได้รบัจึากกรรมูการแต่์ละท่ี่าน 
และส่ามูารถืจูึงใจึให้้คณีะกรรมูการบริษััที่นำาพัาอ้งค์กร
ให้้ดำาเนินงานต์ามูเป้ิาห้มูายทัี่�งระยะส่ั�นและระยะยาว็ 
โดยอ้ยู่ในลักษัณีะทีี่�เปิรียบเทีี่ยบได้กับระดับทีี่�ปิฏิบัติ์
อ้ยู่ในอุ้ต์ส่าห้กรรมูทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึเดียว็กันและบริษััที่
ทีี่�มีูข้นาดใกล้เคียงกัน 

 คณีะกรรมูการบรษัิัที่มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการส่รรห้า
และพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น เป็ินผู้พัิจึารณีาแนว็ที่างการ
กำาห้นดอั้ต์ราค่าต์อ้บแที่นคณีะกรรมูการบริษััที่และ 
คณีะกรรมูการชุดย่อ้ย และเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการ
บริษััที่เพัื�อ้ให้้คว็ามูเห้็นชอ้บและเพัื�อ้เส่นอ้ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมู
ผู้ถืือ้หุ้้นเพัื�อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ 

 ค่าต์อ้บแที่นกรรมูการทุี่กรูปิแบบจึะต้์อ้งได้รับการ 
อ้นุมัูติ์จึากทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเป็ินปิระจึำาทีุ่กปีิ โดยทีี่� 
ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 เมืู� อ้วั็นทีี่� 22 
เมูษัายน 2564 ได้มีูมูติ์อ้นุมัูติ์ให้้กำาห้นดค่าต์อ้บแที่น
คณีะกรรมูการบริษััที่และคณีะกรรมูการชุดย่อ้ย  
ส่ำาห้รับปีิ 2564 ดังนี�

1. ค่าต์อ้บแที่นทีี่�เป็ินตั์ว็เงิน - ในรูปิแบบค่าต์อ้บแที่นปิระจึำา
รายเดือ้นและเบี�ยปิระชุมู

คัณะกริริมการิชีุด้ต่าง ๆ ตำาแหน่ง
คั่าตอบีแที่น

ปีริะจำา 
(บีาที่ต่อเด้่อน)

เบีี�ยปีริะชีุม
(บีาที่ต่อเด้่อน)

คัณะกริริมการิบีริิษััที่ ปีริะธาน 125,250 29,250

กริริมการิ 114,000 28,250

คัณะกริริมการิตริวัจสอบี ปีริะธาน 45,250 62,250

กริริมการิ 39,750 56,750

คัณะกริริมการิสริริหา
และพิัจาริณาคั่าตอบีแที่น

ปีริะธาน 22,750 31,500

กริริมการิ 20,000 28,250

คัณะกริริมการิกำากับีดู้แล
กิจการิและคัวัามยั�งย่น

ปีริะธาน 22,750 31,500

กริริมการิ 20,000 28,250

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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2. โบนัส่ปิระจึำาปีิ

 การจ่ึายโบนัส่จึะพัิจึารณีาเป็ินรายปีิ โดยพัิจึารณีาจึาก
ผลกำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงาน (Normalised Net 
Profit) คว็ามูส่ามูารถืในการจ่ึาย รว็มูถ่ืงแนว็ปิฏิบัติ์
ข้อ้งธุุรกิจึในอุ้ต์ส่าห้กรรมูเดียว็กัน โดยทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญ
ผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 ได้อ้นุมัูติ์ให้้จ่ึายโบนัส่ปิระจึำาปีิ
ต์ามูผลการดำาเนินการปีิ 2563 ในอั้ต์ราไมู่เกินร้อ้ยละ 
0.3 ข้อ้งกำาไรสุ่ที่ธุิจึากการดำาเนินงานข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ (Normalised Net Profit) คิดเป็ินจึำานว็นเงิน
ไมู่เกิน 7,851,450 บาที่ 

 ทัี่�งนี� กรรมูการไมู่ได้รับค่าต์อ้บแที่นทีี่�ไมู่ใช่ตั์ว็เงินและ
ผลปิระโยชน์ต์อ้บแที่นอื้�นแต่์อ้ย่างใด โดยค่าต์อ้บแที่น
กรรมูการจึะจัึดส่รรต์ามูระยะเว็ลาในการดำารงต์ำาแห้น่ง 
และกรรมูการทีี่�ดำารงต์ำาแห้น่งผู้บริห้ารจึะไมู่รับค่า
ต์อ้บแที่นกรรมูการในทีุ่กรูปิแบบ 

 ในปีิ 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้จ่ึายค่าต์อ้บแที่นให้้แก่ 
กรรมูการรว็มูเปิ็นจึำานว็นทัี่� งส่ิ�น  26,013,950 บาที่  
ต์ารางต่์อ้ไปินี�แส่ดงค่าต์อ้บแที่นกรรมูการ ส่ำาห้รับปิีบัญช ี
ส่ิ�นสุ่ดวั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564

ริายชี่�อ

คั่าตอบีแที่นกริริมการิ (บีาที่)

คัณะกริริมการิ 
บีริิษััที่

คัณะกริริมการิ
ตริวัจสอบี

คัณะกริริมการิ
กำากับีดู้แลกิจการิ
และคัวัามยั�งย่น

คัณะกริริมการิสริริหา
และพิัจาริณา
คั่าตอบีแที่น

โบีนัส
ปีริะจำาปีี 

ริวัม

1. นายฮาริาลด้์ ลิงคั์1 - - - - 1,016,070 1,016,070

2. นางปีริียนาถื สุนที่ริวัาที่ะ2 - - - - - -

3. นางสาวัคัาโริลีน 
 โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั3์ 

- - - - 1,108,440 1,108,440

4. นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย 1,722,500 - 406,500 613,250 1,108,440 3,850,690

5. นางเกตุวัลี นภาศัพัที่์ 1,694,250 - - 546,250 1,108,440 3,348,940

6. นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล 1,722,500 1,149,000 457,750 - 1,108,440 4,437,690

7. นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ 1,722,500 1,281,000 406,500 - 1,108,440 4,518,440

8. นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้ 1,722,500 1,149,000 20,000 - 1,108,440 3,999,940

9. คัุณหญิงสุชีาด้า กีริะนันที่น์ 1,722,500 - - 546,250 184,740 2,453,490

10. นายปีกริณ์ ที่วัีสิน4 1,280,250 - - - - 1,280,250

11. นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์5 - - - - - -

ริวัม 11,587,000 3,579,000 1,290,750 1,705,750 7,851,450 26,013,950

ห้มูายเห้ต์ุ 

1  นายฮาราลด์ ลิงค์ ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 และกรรมูการทีี่�ดำารงต์ำาแห้น่งผู้บริห้ารข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
 ไมู่ได้รับค่าต์อ้บแที่นกรรมูการทีุ่กรูปิแบบ
2 กรรมูการทีี่�ดำารงต์ำาแห้น่งผู้บริห้ารข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ได้รับค่าต์อ้บแที่นกรรมูการทีุ่กรูปิแบบ
3 นางส่าว็คาโรลีน โมูนิคมูารีครีส่ตี์น ลิงค์ มีูคว็ามูปิระส่งค์ไมู่รับค่าต์อ้บแที่นปิระจึำาและเบี�ยปิระชุมู
4 นายปิกรณี ์ที่วี็ส่นิ ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามูญัผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน  
 2564 และได้รับแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการแที่นนายฮาราลด์ ลิงค์  
 ทีี่�ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
5  นายเฟ์ลิกซ ์ดนัย ลิงค์ ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ แที่นนางปิรียนาถื ส่นุที่รว็าที่ะ  
 กรรมูการทีี่�พั้นจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 และมีูคว็ามูปิระส่งค์ไมู่รับค่าต์อ้บแที่นปิระจึำาและเบี�ยปิระชุมู
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11. การส่รรห้าปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร

 ในการส่รรห้าปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บรหิ้ารซ่�งเป็ินผู้บรหิ้าร
สู่งสุ่ดข้อ้งอ้งค์กร คณีะกรรมูการบริษััที่มูอ้บห้มูายให้้ 
คณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น  
ที่ำาห้น้าทีี่�ส่รรห้า กลั�นกรอ้งและคัดเลือ้กบุคคลทัี่�งจึาก
ภายในและภายนอ้กอ้งค์กร ต์ลอ้ดจึนพัิจึารณีาจึาก
แผนการส่ืบที่อ้ดต์ำาแห้น่ง (Succession Plan) โดย
พัิจึารณีาคุณีส่มูบัติ์ต์ามูกฎห้มูายและกฎระเบียบ 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง รว็มูถ่ืงพัิจึารณีาคว็ามูเห้มูาะส่มูด้านวุ็ฒิ 
การศ่กษัา ปิระส่บการณ์ี ปิระวั็ติ์การที่ำางาน ทัี่กษัะ คว็ามูรู้ 
คว็ามูเชี�ยว็ชาญ และคุณีส่มูบัติ์อื้�น ๆ ทีี่�จึำาเป็ินต่์อ้การ
ดำารงต์ำาแห้นง่ เมืู�อ้คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัจิึารณีา
ค่าต์อ้บแที่นพิัจึารณีาคัดเลือ้กบุคคลทีี่�มีูคว็ามูเห้มูาะส่มู
แล้ว็จึะเส่นอ้คว็ามูเห็้นต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่เพัื�อ้
พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์และแต่์งตั์�งต่์อ้ไปิ 

12. ค่าต์อ้บแที่นผู้บริห้าร

 คณีะกรรมูการบริษััที่มูอ้บห้มูายให้้คณีะกรรมูการ
ส่รรห้าและพัิจึารณีาค่าต์อ้บแที่น เป็ินผู้พิัจึารณีาการ
กำาห้นดกรอ้บค่าต์อ้บแที่นข้อ้งปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�
บริห้าร และเส่นอ้ข้อ้อ้นุมัูติ์จึากคณีะกรรมูการบริษััที่ 
โดยจึะพัิจึารณีาปัิจึจัึยผลการดำาเนินงานในด้านต่์าง ๆ 
เชน่ ผลการปิฏิบัติ์งานเป้ิาห้มูาย ผลปิระกอ้บการ การ
บรหิ้ารจัึดการ และค่าต์อ้บแที่นอ้ยูใ่นระดับทีี่�เทีี่ยบเคียง 
ได้กับธุุรกิจึปิระเภที่เดียว็กัน เป็ินต้์น รว็มูถ่ืงเปิ็น 
ผู้พิัจึารณีาและให้้คว็ามูเห้็นเกี�ยว็กับนโยบาย รูปิแบบ 
และการให้้ผลต์อ้บแที่นแก่ผู้บริห้ารระดับสู่ง พันักงาน
ในต์ำาแห้น่งส่ำาคัญ และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ในภาพัรว็มูด้ว็ย 

 โดยคณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น 
ได้พัจิึารณีาผลการปิฏิบติั์งานและค่าต์อ้บแที่นส่ำาห้รับ 
ปีิ 2564 ข้อ้งปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารเพัื�อ้เส่นอ้ต่์อ้ 
คณีะกรรมูการบริษััที่พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์

 ทัี่�งนี� รายละเอี้ยดนโยบายและการจ่ึายค่าต์อ้บแที่น 
ผู้บริห้ารปิรากฏในหั้ว็ข้้อ้ “โครงส่ร้างการกำากับดูแล
กิจึการ นโยบายการจ่ึายค่าต์อ้บแที่นผู้บริห้าร และ 
ค่าต์อ้บแที่นผู้บริห้าร” ข้อ้งรายงานฉบับนี� 

13. แผนการส่ืบที่อ้ดต์ำาแห้น่ง

 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูแผนการคัดส่รรบุคลากรทีี่�จึะเข้้ามูา
รับผิดชอ้บในต์ำาแห้น่งงานบริห้ารทีี่�ส่ำาคัญในทุี่กระดับ
อ้ย่างเห้มูาะส่มู เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึได้ว่็าธุุรกิจึจึะส่ามูารถื
ดำาเนนิไปิได้อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งโดยไมูห่้ยุดชะงัก และในการ 
ส่รรห้าปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้ารจึะเป็ินไปิต์ามู
กระบว็นการส่รรห้าทีี่�มีูการพิัจึารณีาบุคคลทีี่�มีูคว็ามู
เห้มูาะส่มูทัี่�งจึากภายในและภายนอ้กอ้งค์กร 

14. การปิระเมูินผลการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการ
บริษััที่ และคณีะกรรมูการชุดยอ่้ย

 คณีะกรรมูการบริษััที่และคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยได้มีู
การปิระเมูินผลการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�โดยวิ็ธุีการปิระเมูิน
ต์นเอ้งทัี่�งแบบรายคณีะและรายบุคคลอ้ย่างน้อ้ยปิีละ  
1 ครั�ง โดยกรรมูการแต่์ละคณีะจึะได้รว่็มูกันพัิจึารณีา 
ผลการปิฏิบติั์ห้น้าทีี่�และการพัฒันาปิรบัปิรุงเพัื�อ้นำามูาใช้ 
ในการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ให้้เกิดปิระส่ิที่ธุภิาพัยิ�งข้่�นต่์อ้ไปิ 

 ทัี่�งนี� แบบปิระเมิูนครอ้บคลมุูถ่ืงการปิระเมิูนปิระส่ทิี่ธุภิาพั
ข้อ้งโครงส่ร้างและคุณีส่มูบัติ์ข้อ้งกรรมูการและคณีะ
กรรมูการชุดย่อ้ย บที่บาที่ห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บ 
การปิระชุมูคณีะกรรมูการ การที่ำาห้น้าทีี่�ข้อ้งกรรมูการ 
คว็ามูส่ัมูพัันธุ์กับฝ่้ายจัึดการ การพััฒนาต์นเอ้งข้อ้ง
กรรมูการ และเรื�อ้งอื้�น ๆ 

 ส่ำาห้รบักระบว็นการปิระเมูนิ เลข้านกุารบรษัิัที่จึะจัึดส่ง่ 
แบบปิระเมิูนให้้กรรมูการทุี่กท่ี่านปิระเมิูนต์นเอ้ง
ในทีุ่กส่ิ�นปีิ และเป็ินผู้รว็บรว็มูและรายงานส่รุปิผล 
ต่์อ้ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการกำากับดแูลกิจึการและคว็ามู
ยั�งยืน เพัื�อ้พัิจึารณีารับที่ราบและให้้คว็ามูเห็้น เพัื�อ้
เส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่เพัื�อ้พัิจึารณีารับที่ราบ 
ห้ารือ้ร่ว็มูกัน และเส่นอ้แนะแนว็ที่างเพัื�อ้ปิรับปิรุง
พััฒนาการปิฏิบัติ์งานเป็ินปิระจึำาทีุ่กปีิ

 โดยมีูเกณีฑ์์การปิระเมิูนคิดเป็ินรอ้้ยละจึากคะแนนเต็์มู 
คือ้ มูากกว่็าร้อ้ยละ 85 = ดีเยี�ยมู มูากกว่็าร้อ้ยละ  
75 = ดีมูาก มูากกว่็าร้อ้ยละ 65 = ดี มูากกว่็าร้อ้ยละ 
50 = พัอ้ใช้ ต์ำากว่็า/เท่ี่ากับร้อ้ยละ 50 = คว็รปิรับปิรุง 
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ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

 ทัี่�งนี�  ในปีิ 2564 ผลปิระเมิูนการปิฏิบัติ์งานข้อ้ง 
คณีะกรรมูการบรษัิัที่ รายคณีะ กรรมูการรายบุคคล และ 
คณีะกรรมูการชุดย่อ้ยอ้ยู่ในเกณีฑ์์ “ดีเยี�ยมู” โดยมีู
คะแนนการปิระเมิูนรว็มูสู่งกว่็าร้อ้ยละ 85 ในทุี่กการ
ปิระเมิูน ส่รุปิได้ดังนี�

การิปีริะเมินการิปีฏิิบีัติงาน ผู้ลปีริะเมิน (%)

คัณะกริริมการิบีริิษััที่ (ริายคัณะ) 96.70

กริริมการิ (ริายบีุคัคัล) 98.47

คัณะกริริมการิตริวัจสอบี 100

คัณะกริริมการิกำากับีดู้แลกิจการิ
และคัวัามยั�งย่น

98.67

คัณะกริริมการิสริริหาและพิัจาริณา
คั่าตอบีแที่น

99.44

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้ยู่ระห้ว่็างกระบว็นการจัึดให้้มีูระบบ 
การปิระเมิูนผลการปิฏิบัติ์งานข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ 
โดยทีี่�ปิร่กษัาอิ้ส่ระซ่�งเป็ินบุคคลภายนอ้ก (Independent 
Third Party Assessment) เพัื�อ้ปิรับปิรุงและพััฒนาการ
ปิฏิบติั์ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการบรษัิัที่ได้อ้ยา่งมีูปิระสิ่ที่ธุภิาพั
มูากยิ�งข้่�น 

15. การปิฐมูนิเที่ศกรรมูการให้มู่

 บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ได้จัึดให้้มีูการปิฐมูนเิที่ศให้้แก่กรรมูการ
เข้้าให้มู่เพัื� อ้ รับที่ราบข้้อ้มููลภาพัรว็มูข้อ้งธุุรกิจึ 
โครงส่ร้างผู้ถืือ้หุ้้น โครงส่ร้างอ้งค์กร คณีะกรรมูการ 
ชุดยอ่้ย ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานข้อ้ง บ.ีกริมู 
เพัาเว็อ้ร์ แนว็ที่างการปิฏิบัติ์ส่ำาห้รับกรรมูการบริษััที่ 
จึดที่ะเบียนในต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ และกฎห้มูาย 
ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้ง เช่น ข้อ้้มููลเกี�ยว็กับ บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ นโยบาย
การกำากับดูแลกิจึการ จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ พั.ร.บ. 
บรษัิัที่มูห้าชนจึำากัดฯ พั.ร.บ. ห้ลักที่รพััยฯ์ และกฎห้มูาย 
อื้�น ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เป็ินต้์น

 ในปีิ 2564 ได้จัึดให้้มีูการปิฐมูนิเที่ศกรรมูการเข้้าให้มู่ 
1 ครั�ง ให้้แก่ นายปิกรณ์ี ที่วี็ส่ิน และนายเฟ์ลิกซ์  
ดนัย ลิงค์ 

16. การพััฒนากรรมูการ

 คณีะกรรมูการบริษััที่มีูนโยบายส่่งเส่ริมูและส่นับส่นุน
ให้้กรรมูการทีุ่กท่ี่านมีูคว็ามูรู้คว็ามูเข้้าใจึเกี�ยว็กับ

บที่บาที่ห้น้าทีี่� ลักษัณีะการปิระกอ้บธุุรกิจึและกฎห้มูาย
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการปิระกอ้บธุุรกิจึ รว็มูถ่ืงส่่งเส่ริมู 
ให้้กรรมูการ กรรมูการต์รว็จึส่อ้บ ผู้บริห้าร และเลข้านกุาร
บรษัิัที่เข้า้รบัการอ้บรมูในห้ลักส่ตู์รต่์าง ๆ  ทัี่�งในปิระเที่ศ
และต่์างปิระเที่ศ เพัื�อ้เพัิ�มูพัูนคว็ามูรู้ ปิระส่บการณี์ 
และทัี่กษัะทีี่�จึำาเป็ินอั้นจึะเป็ินปิระโยชน์ต่์อ้การปิฏิบัติ์
ห้น้าทีี่�ข้อ้งกรรมูการและกรรมูการชุดย่อ้ยอ้ย่าง 
ต่์อ้เนื�อ้งและส่มูำาเส่มูอ้ ทัี่�งในด้านการดำาเนินธุุรกิจึและ
ธุุรกิจึทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง การกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี การบริห้าร
จัึดการคว็ามูเส่ี�ยง การพััฒนาคว็ามูยั�งยืน และการ
ศ่กษัาดูงานในธุุรกิจึทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง

 นอ้กจึากนี� กรรมูการยังได้รับเชิญจึากห้น่ว็ยงาน 
ภาครัฐและเอ้กชนให้้เปิ็นวิ็ที่ยากรการอ้บรมูและ
ให้้คว็ามูรู้  และสั่มูมูนาอ้ภิปิรายเพัื� อ้แลกเปิลี�ยน
ปิระส่บการณ์ีในงานต่์าง ๆ และได้มีูการติ์ดต์ามูและ 
รับที่ราบข้า่ว็ส่ารต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งอ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้ง 

 ทัี่�งนี� กรรมูการ 9 ท่ี่าน ได้ผ่านการอ้บรมูห้ลักสู่ต์ร 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�กรรมูการจึากส่มูาคมู 
ส่ง่เส่ริมูส่ถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD) แล้ว็ 

 ในปีิ 2564 กรรมูการได้เข้้ารับการอ้บรมูและส่ัมูมูนา 
ในหั้ว็ข้้อ้ทีี่�น่าส่นใจึ มีูรายละเอี้ยดดังนี�

ริายชี่�อคัณะกริริมการิ การิอบีริมสัมมนา
ในริอบีปีี 2564

นางสาวัคัาโริลีน 
โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์

หลักสูตริ Ethical Leadership Program (ELP) 
ริุ่น 24/2564
จัด้โด้ยสมาคัมส่งเสริิมสถืาบีันกริริมการิบีริิษััที่ไที่ย 

นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ หลักสูตริ Ethical Leadership Program (ELP) 
ริุ่น 23/2564
หลักสูตริ Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) ริุ่น 24/2564
หลกัสูตริ Refreshment Training Program (RFP) 
ริุ่น 2/2564 Leading Your Business through 
Uncertainties
หลกัสูตริ Refreshment Training Program (RFP) 
ริุ่น 3/2564 Lessons Learnt from Financial 
Cases: How Board should React
จัด้โด้ยสมาคัมส่งเสริิมสถืาบีันกริริมการิบีริิษััที่ไที่ย 

คัุณหญิงสุชีาด้า
กีริะนันที่น์

หลักสูตริ Advanced Audit Committee 
Program (AACP) ริุ่น 40/2564
จัด้โด้ยสมาคัมส่งเสริิมสถืาบีันกริริมการิบีริิษััที่ไที่ย

นายปีกริณ์ ที่วัีสิน
นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์

หลักสูตริปีฐมนิเที่ศกริริมการิเข้้าใหม่
(หลักสูตริอบีริมภายใน)
โด้ยผูู้้บีริิหาริริะด้ับีสูงและเลข้านุการิบีริิษััที่
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ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

17. การดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการในบริษััที่อื้�น 

 คณีะกรรมูการบริษััที่ต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญในการ
ปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ในฐานะกรรมูการและผู้บริห้ารระดับสู่ง
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยพิัจึารณีาถ่ืงปิระส่ิที่ธุิภาพั
การที่ำางานข้อ้งกรรมูการ ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร 
และผู้บริห้ารระดับสู่งทีี่�ดำารงต์ำาแห้น่งในห้ลายบริษััที่
อ้ย่างรอ้บคอ้บ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็ากรรมูการ ปิระธุาน 
เจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร และผู้บริห้ารระดับสู่งได้จัึดส่รรเว็ลา
ในการปิฏิบติั์ห้น้าทีี่�ให้้แก่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ อ้ยา่งเพัยีงพัอ้ 
จ่ึงมีูนโยบายกำาห้นดจึำานว็นบรษัิัที่ทีี่�กรรมูการส่ามูารถื
ไปิดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการในบริษััที่อื้�นให้้ส่อ้ดคล้อ้ง
กับแนว็ปิฏิบัติ์ทีี่�ดี โดยกรรมูการแต่์ละคนคว็รดำารง
ต์ำาแห้น่งกรรมูการในบริษััที่จึดที่ะเบียนอื้�นได้ ไมู่เกิน 
5 แห้่ง

 ส่ำาห้รับปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร และผู้บริห้ารระดับสู่ง
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้าจึดำารงต์ำาแห้น่งเป็ินกรรมูการ
ในบริษััที่อื้�นได้ แต่์ในการเป็ินกรรมูการดังกล่าว็จึะต้์อ้ง
ไมู่เป็ินอุ้ปิส่รรคต่์อ้การปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้งต์น และห้้ามู
มิูให้้ปิระกอ้บธุุรกิจึห้รือ้มีูส่่ว็นร่ว็มูในธุุรกิจึทีี่�มีูส่ภาพั
อ้ยา่งเดียว็กันห้รอื้เป็ินการแข้ง่ขั้นกับกิจึการข้อ้ง บ.ีกริมู 
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย ห้รือ้เข้้าเป็ินหุ้้นส่่ว็น ห้รือ้
กรรมูการในนิติ์บุคคลอื้�นทีี่�มีูส่ภาพัอ้ย่างเดียว็กันและ
เป็ินการแข้่งข้ันกับกิจึการข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ
บริษััที่ย่อ้ย ไมู่ว่็าเพัื�อ้ปิระโยชน์ข้อ้งต์นห้รือ้ปิระโยชน์
ข้อ้งบุคคลอื้�น

18. การรายงานการมีูส่ว่็นได้เส่ีย

 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นดให้้กรรมูการ และผู้บริห้าร
ระดับสู่ง รายงานการมีูส่่ว็นได้เสี่ยข้อ้งต์นและบุคคล
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งเมืู�อ้เริ�มูเข้้าดำารงต์ำาแห้น่ง ห้รือ้เมืู�อ้มีูการ
เปิลี�ยนแปิลงข้อ้้มููลต่์าง ๆ  รว็มูทัี่�งให้้มีูการที่บที่ว็นข้้อ้มููล 
ต่์าง ๆ เป็ินปิระจึำาทีุ่กปีิ ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์และวิ็ธุีการ
รายงานส่่ว็นได้เส่ียข้อ้งกรรมูการและผู้บริห้าร ต์ามูทีี่�
ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. ปิระกาศกำาห้นด

19. คณีะกรรมูการชุดยอ่้ย

• คณีะกรรมูการชุดยอ่้ยระดับคณีะกรรมูการ
 ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูคณีะ

กรรมูการชุดย่อ้ยในระดับคณีะกรรมูการจึำานว็น 
3 คณีะ ปิระกอ้บด้ว็ย คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ  
คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน1 

และคณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น 

 ห้มูายเห้ต์ุ
1 ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 13/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 14 

ธุนัว็าคมู 2564 ได้มีูมูติ์อ้นุมัูติ์การเปิลี�ยนแปิลงชื�อ้ คณีะกรรมูการ
กำากับดูแลกิจึการ เปิ็น “คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและ 
คว็ามูยั�งยืน” โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 ธุนัว็าคมู 2564

2 ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบรษัิัที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 
2564 ได้มีูมูติ์ยกเลิกการจัึดตั์�งคณีะกรรมูการบริห้าร (Executive 
Committee) โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564

• คณีะกรรมูการชุดยอ่้ยระดับการจัึดการ 
 ณี วั็นทีี่�  31 ธุันว็าคมู 2564 บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  

มีูคณีะกรรมูการชุดย่อ้ยในระดับจัึดการจึำานว็น 
2 คณีะ ปิระกอ้บด้ว็ย คณีะกรรมูการจัึดการ และ
คณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง 

 รายละเอี้ยด อ้งค์ปิระกอ้บ คุณีส่มูบัติ์ ข้อ้บเข้ต์ ห้น้าทีี่� 
อ้ำานาจึ และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการ 
ชุดยอ่้ยแต่์ละชุด ปิรากฏในหั้ว็ข้อ้้ “โครงส่ร้างการกำากับ 
ดูแลกิจึการ” ข้อ้งรายงานฉบับนี� และกฎบัต์รข้อ้ง
คณีะกรรมูการชุดยอ่้ยแต่์ละคณีะ ในเอ้กส่ารแนบข้อ้ง
รายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� 
“แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://
www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/
downloads/one-reports   

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลักโดยการถืือ้หุ้้นใน 
บริษััที่อื้�น (Holding Company) และไมู่มีูการปิระกอ้บธุุรกิจึ
อ้ยา่งมีูนัยส่ำาคัญเป็ินข้อ้งต์นเอ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงมีูกลไก
ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่
รว่็มูทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลักผา่นนโยบายการกำากับดแูลและการ
บริห้ารจัึดการบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มู และเปิ็นไปิต์ามู 
ข้อ้้บังคับข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ โดยให้้กรรมูการข้อ้งบริษััที่ยอ่้ย 
และบรษัิัที่รว่็มูทีี่�ได้รบัการแต่์งตั์�งโดย บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ลงนามู
ในห้นังส่อื้รับรอ้งว่็าจึะปิฏิบติั์ต์ามูนโยบายการกำากับดแูลและ
การบริห้ารจัึดการบริษััที่ยอ่้ยและบริษััที่รว่็มู และห้ลักเกณีฑ์์
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์.

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาห้นดนโยบายการกำากับดูแลและบริห้าร
กิจึการบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูทัี่�งที่างต์รงและที่างอ้้อ้มู 
ทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลัก โดยมูวัี็ต์ถืปุิระส่งค์เพัื�อ้กำาห้นดมูาต์รการ
และกลไกเพัื�อ้ให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถืกำากับดูแลและ
บริห้ารจัึดการกิจึการข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มู รว็มูถ่ืง
การติ์ดต์ามูดูแลให้้บรษัิัที่ยอ่้ยและบรษัิัที่รว่็มูทัี่�งที่างต์รงและ
ที่างอ้้อ้มูมีูการปิฏิบติั์ต์ามูมูาต์รการและกลไกต่์าง ๆ  ทีี่�กำาห้นดไว้็
ได้เส่มืูอ้นเป็ินห้น่ว็ยงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เอ้ง และเป็ิน
ไปิต์ามูนโยบายข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูถ่ืงกฎห้มูายบริษััที่
มูห้าชน ปิระมูว็ลกฎห้มูายแพ่ังและพัาณิีชย์ กฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์ 
และกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ต์ลอ้ดจึนปิระกาศ ข้้อ้บังคับและ
ห้ลักเกณีฑ์์ต่์าง ๆ  ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดที่นุ 
ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ ทัี่�งนี� เพัื�อ้รักษัา 
ผลปิระโยชน์ในเงินลงทุี่นข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ในบริษััที่ยอ่้ย
และบริษััที่รว่็มูดังกล่าว็

คณีะกรรมูการบริษััที่มีูห้น้าทีี่�กำากับดูแลบริษััที่ย่อ้ยและ 
บริษััที่ร่ว็มูให้้เป็ินไปิต์ามูนโยบายและทิี่ศที่างเดียว็กันกับ 
บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ โดยการดำาเนินการต่์าง ๆ  ทีี่�ส่ำาคัญจึะต้์อ้งได้รบั 
อ้นุมัูติ์จึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ได้แก่ การแต่์งตั์�ง
ห้รือ้เส่นอ้ชื�อ้บุคคลเป็ินกรรมูการและผู้บริห้ารข้อ้งบริษััที่
ยอ่้ยห้รอื้บรษัิัที่รว่็มูอ้ยา่งน้อ้ยต์ามูส่ดัส่ว่็นการถืือ้หุ้้นในบรษัิัที่
ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูดังกล่าว็ การจ่ึายเงินปัินผลปิระจึำาปีิ 
และเงินปัินผลระห้ว่็างกาล (ถ้ืามีู) ข้อ้งบรษัิัที่ยอ่้ย การเพัิ�มูที่นุ 
/ ลดทีุ่นซ่�งไมู่เป็ินไปิต์ามูส่ัดส่ว่็นเดิมูข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้น การเข้้าที่ำา 
รายการกับบุคคลทีี่� เกี�ยว็โยงกันข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 

ห้รือ้บรษัิัที่ยอ่้ย ห้รือ้รายการเกี�ยว็กับการได้มูาห้รอื้จึำาห้นา่ยไปิ 
ซ่�งส่นิที่รัพัย์ข้อ้งบริษััที่ยอ่้ย และการเลิกกิจึการข้อ้งบรษัิัที่ยอ่้ย 
เป็ินต้์น 

โดยในการกำากับดแูลบรษัิัที่ยอ่้ยและบรษัิัที่รว่็มูคณีะกรรมูการ 
บริ ษััที่กำา กับดูแลผ่าน ผู้แที่นทีี่�คณีะกรรมูการบริ ษััที่
เป็ินผู้พิัจึารณีาคุณีส่มูบัติ์และอ้นุมัูติ์เส่นอ้ชื� อ้ให้้ไปิเป็ิน 
กรรมูการห้รือ้ผู้บริห้ารข้อ้งบริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มู ซ่�งมีู 
การรายงานต่์อ้ผู้บรหิ้ารทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งเป็ินลำาดับข้ั�นและรายงาน 
ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่อ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ เพัื� อ้ให้้มัู�นใจึ 
ได้ว่็าการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ยอ่้ยและบริษััที่รว่็มูมีูการดำาเนิน 
การต์ามูเปิ้าห้มูาย วั็ต์ถืุปิระส่งค์ และนโยบายต่์าง ๆ ต์ามูทีี่�
กำาห้นดไว้็ รว็มูถ่ืงมีูการกำากับดูแลให้้ข้้อ้มููลฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน การเข้้าที่ำารายการกับบุคคลทีี่�เกี�ยว็โยงกัน 
ข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ห้รอื้บรษัิัที่ยอ่้ย การเข้า้ที่ำารายการได้มูา 
ห้รอื้จึำาห้นา่ยไปิซ่�งส่นิที่รพััย ์และการที่ำารายการส่ำาคัญต่์าง ๆ  
มีูการจัึดที่ำา ดำาเนินการและเปิิดเผยอ้ย่างถูืกต้์อ้งครบถ้ืว็น 
เป็ินไปิต์ามูนโยบายข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และไมู่ขั้ดกับ 
ห้ลักเกณีฑ์์และวิ็ธุีการทีี่�กฎห้มูาย ห้รือ้ห้น่ว็ยงานกำากับดูแล
ต่์าง ๆ กำาห้นดไว้็ 

นอ้กจึากนี� ในกรณีีทีี่�นโยบายนี�ได้กำาห้นดให้้การที่ำารายการ
ห้รือ้การดำาเนินการใด ๆ ซ่�งมีูนัยส่ำาคัญห้รือ้มีูผลต่์อ้ฐานะ
ที่างการเงินและผลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ยอ่้ยและบริษััที่รว่็มู 
เป็ินเรื� อ้งทีี่�จึะต้์อ้งได้รับอ้นุมัูติ์จึากคณีะกรรมูการบริษััที่
ห้รือ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ (แล้ว็แต่์กรณีี) 
โดยให้้กรรมูการมีูห้น้าทีี่�จัึดให้้มีูการปิระชุมูคณีะกรรมูการ
บริษััที่ และ/ห้รือ้ การปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้นเพัื�อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ 
เรื�อ้งดังกล่าว็ก่อ้นทีี่�บริษััที่ย่อ้ยและบริษััที่ร่ว็มูจึะจัึดปิระชุมู
คณีะกรรมูการ และ/ห้รือ้ ผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งต์นเอ้งเพัื�อ้พัิจึารณีา
อ้นุมัูติ์ก่อ้นการที่ำารายการห้รือ้ดำาเนินการในเรื� อ้งนั�น  
โดยให้้ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์เปิิดเผยข้อ้้มููลและปิฏิบติั์ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ 
เงื� อ้นไข้ ข้ั�นต์อ้นและวิ็ธุีการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับเรื� อ้งทีี่�จึะข้อ้ 
อ้นุมัูติ์นั�นต์ามูทีี่�กำาห้นดไว้็ในกฎห้มูายบรษัิัที่มูห้าชน ปิระมูว็ล
กฎห้มูายแพัง่และพัาณีชิย์ กฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์ และกฎห้มูาย
ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งต์ลอ้ดจึนปิระกาศ ข้อ้้บงัคับและห้ลักเกณีฑ์์ต่์าง ๆ  
ข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่น ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. และ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ โดยอ้นุโลมูอ้ยา่งครบถ้ืว็นและถืูกต้์อ้ง

การกำากับดำูแลการดำำาเนิินิงานิขัองบริษััทย�อยและบริษััทร�วม
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ในการนี� “บรษัิัที่ยอ่้ย” และ “บรษัิัที่รว่็มู” ห้มูายถ่ืง บรษัิัที่ยอ่้ย 
ห้รือ้ บริษััที่ร่ว็มู (แล้ว็แต่์กรณีี) ทีี่�ปิระกอ้บธุุรกิจึห้ลัก และ
มีูคุณีส่มูบัติ์ต์ามูทีี่�กำาห้นดไว้็ในปิระกาศคณีะกรรมูการ
กำากับต์ลาดทีุ่นทีี่� ที่จึ. 28/2551 เรื�อ้งการข้อ้อ้นุญาต์และ 
การอ้นุญาต์ให้้เส่นอ้ข้ายหุ้้นทีี่�อ้อ้กให้มู่ (ต์ามูทีี่�ได้มีูการแก้ไข้
เพัิ�มูเติ์มู) ปิระกอ้บกับปิระกาศคณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพัย์
และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ทีี่� กจึ. 17/2551 เรื�อ้ง การกำาห้นด 
บที่นิยามูในปิระกาศเกี�ยว็กับการอ้อ้กและเส่นอ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์ 
(ต์ามูทีี่�ได้มีูการแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มู)

ทัี่�งนี� ในปีิ 2564 ไมู่มีูกรณีีทีี่�บริษััที่ร่ว็มูห้รือ้บริษััที่ย่อ้ย  
ไมูป่ิฏิบติั์ต์ามูนโยบายการกำากับดูแลบรษัิัที่ยอ่้ยและบรษัิัที่รว่็มู
ดังกล่าว็ และไมู่มีูการกระที่ำาทีี่�ก่อ้ให้้เกิดคว็ามูขั้ดแย้งที่าง 
ผลปิระโยชน์ รว็มูถ่ืงการจัึดที่ำารายงานที่างการเงิน และ 
การที่ำารายการต่์าง ๆ  ทีี่�ส่ำาคัญส่ามูารถืดำาเนินการและเปิิดเผย 
ได้อ้ยา่งครบถ้ืว็น ถืูกต้์อ้งและภายในระยะเว็ลาทีี่�กำาห้นด

 

ในการลงทีุ่นกับผู้ร่ว็มูทุี่นห้รือ้พัันธุมิูต์รที่างธุุรกิจึอื้�น บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ เคารพัซ่�งส่ทิี่ธุขิ้อ้งผู้รว่็มูทุี่นและปิฏิบติั์ต่์อ้ผู้รว่็มูทุี่น 
ทีุ่กรายอ้ย่างเท่ี่าเทีี่ยมูกัน โดยในการที่ำาข้้อ้ต์กลงระห้ว่็าง 
ผู้ถืือ้หุ้้น (Shareholders’ Agreement) บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และผู้ร่ว็มูทีุ่นห้รือ้พัันธุมูิต์รที่างธุุรกิจึ จึะร่ว็มูกันกำาห้นด 
ข้้อ้กำาห้นดและเงื�อ้นไข้ทีี่�ส่ำาคัญในการลงทีุ่นอ้ย่างชัดเจึน 

เพัื�อ้เป็ินกรอ้บในการดำาเนินธุุรกิจึรว่็มูกันอ้ยา่งมีูปิระสิ่ที่ธุภิาพั 
อ้าทิี่ ส่ดัส่ว่็นการลงทุี่น ส่ดัส่ว่็นการเป็ินกรรมูการ อ้ำานาจึการ
คว็บคุมู ข้อ้บเข้ต์ห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บในการบริห้ารงาน 
การจ่ึายผลต์อ้บแที่นห้รือ้เงินปัินผล และเรื�อ้ง/กิจึการทีี่�ต้์อ้ง
ได้รับการอ้นุมัูติ์เป็ินพัิเศษั เป็ินต้์น 

การติ�อติ้านิการคอร์รัปชุันิ
คณีะกรรมูการบรษัิัที่ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการดำาเนินงานเกี�ยว็กับ 
การต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชัน โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ดำาเนินการ
ต์ามูแนว็ที่างและมูาต์รการข้อ้งโครงการแนว็รว่็มูปิฏิบัติ์ข้อ้ง
ภาคเอ้กชนไที่ยในการต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์ (Thailand Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
ห้รอื้ CAC) (ในปีิ 2564 ได้เปิลี�ยนชื�อ้ให้มูเ่ป็ิน แนว็รว่็มูต่์อ้ต้์าน
คอ้รร์ปัิชนัข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ย (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption ห้รือ้ “CAC”)  ซ่�งครอ้บคลุมูถ่ืง 
การจัึดที่ำานโยบายการต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชัน นโยบายการให้้ 
ข้อ้งข้วั็ญและการเลี�ยงรับรอ้ง มูาต์รการป้ิอ้งกันและนโยบายอื้�น ๆ  
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เพัื�อ้ใช้เป็ินแนว็ที่างในการกำากับดูแลปิ้อ้งกัน
และติ์ดต์ามูการดำาเนินงาน รว็มูถ่ืงจัึดให้้มีูการปิระเมิูน
คว็ามูเส่ี�ยงและบริห้ารจัึดการคว็ามูเส่ี�ยงเกี�ยว็กับการทีุ่จึริต์

คอ้ร์รปัิชัน การที่บที่ว็นและส่อ้บที่านนโยบาย มูาต์รการ และ 
การปิฏิบัติ์ต์ามูแนว็นโยบายต่์างๆ อ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ จัึดให้้
มีูการส่ื�อ้ส่าร ส่ร้างคว็ามูเข้้าใจึติ์ดต์ามู ส่่งเส่ริมูให้้เกิดการ
ปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบายดังกล่าว็ และวั็ดผลอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้ง โดย
การจัึดห้ลักสู่ต์รอ้บรมูและที่ดส่อ้บ Code of Conduct  
ในรูปิแบบอ้อ้นไลน์ ซ่�งครอ้บคลุมูเนื�อ้ห้าเกี�ยว็กับการต่์อ้ต้์าน 
การทุี่จึริต์คอ้ร์รัปิชันด้ว็ย ต์ลอ้ดจึนจัึดให้้มีูช่อ้งที่างให้้ 
ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยส่ามูารถืแจ้ึงเบาะแส่การกระที่ำาผิดและการ 
ร้อ้งเรียนได้ ผ่านชอ่้งที่างและวิ็ธุกีารในการแจ้ึงเบาะแส่และ
รอ้้งเรียนต์ามูทีี่�กำาห้นดไว้็ รายละเอี้ยดปิรากฏในหั้ว็ข้้อ้ “การ
แจ้ึงเบาะแส่การกระที่ำาผิดและการร้อ้งเรียน” ข้อ้งรายงาน
ฉบบันี� ซ่�ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ ได้ผา่นการรบัรอ้งเป็ินส่มูาชกิ CAC 
มูาตั์�งแต่์ปีิ 2561 และจึะต้์อ้งข้อ้รับรอ้งการต่์อ้อ้ายุทีุ่ก 3 ปีิ

การจัดำทำาขั้อติกลงระหว�างบี.กริม เพาเวอร์ กับผู้ถื่อหุ้นิ 
หร่อพันิธุมิติรทางธุุรกิจอ่่นิ
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รายั่งานผลื่การด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลื่กิจการ

ในปีั 2563 คณะกริริมการิบีริษ่ิัที่ได้พจิาริณาที่บีที่วนนโยบีาย 
มาต่ริการิป้ัองก่น แนวปัฏิิบี่ติ่ การิปัริะเมินความเส่ี�ยง การิ
บีริิหาริจ่ดการิความเส่ี�ยงด้านคอริ์ร่ิปัช่น การิติ่ดต่ามแลี่ะ
ปัริะเมินผู้ลี่การิปัฏิิบี่ติ่ แลี่ะความคริบีถ้ีวนเพียงพอของ
กริะบีวนการิ จ่งมีมติ่อน่ม่ติ่ผู้ลี่การิปัริะเมินความเสี่�ยงด้าน
การิที่่จริิต่คอริ์ริ่ปัช่น แลี่ะแบีบีปัริะเมินต่นเอง ซ่�งผู้�านความ
เห็นชอบีจากคณะกริริมการิกำาก่บีดแูลี่กิจการิแลี่ะความย่�งยน่ 
แลี่ะผู้�านการิส่อบีที่านจากคณะกริริมการิต่ริวจส่อบี เพ่�อการิ
ย่�นขอต่�ออาย่ใบีริ่บีริอง (Re-Certification) การิเป็ันส่มาชิก 
CAC โดยได้ริ่บีอน่ม่ติ่การิต่�ออาย่การิริ่บีริอง คร่ิ�งทีี่� 1 แล้ี่ว  
เม่�อว่นทีี่� 31 มีนาคม 2564 

ในปีั 2564 คณะกริริมการิบีริิษ่ัที่ได้พิจาริณาที่บีที่วนแลี่ะ
อน่ม่ติ่การิแก้ไขเพิ�มเติ่มนโยบีายการิต่�อต้่านคอริ์ริ่ปัชน่ ให้มี 
หล่ี่กเกณฑ์์แลี่ะแนวที่างทีี่�ส่อดคล้ี่องก่บีแนวปัฏิิบี่ติ่เร่ิ�อง 
การิจ�ายค�าอำานวยความส่ะดวก แลี่ะการิจ้างพน่กงานริ่ฐ ซ่�ง
จ่ดที่ำาโดย CAC โดยมีผู้ลี่ต่่�งแต่�ว่นทีี่� 15 ธ์น่วาคม 2564 อีกด้วย

ท่ี่�งนี� นโยบีายการิต่�อต้่านการิที่่จริิต่คอร์ิร่ิปัช่น ซ่�งริวมถ่ีง
นโยบีายการิให้ของขว่ญแลี่ะการิเลีี่�ยงร่ิบีริองเปิัดเผู้ยไว้บีน
เว็บีไซต์่ของ บี.ีกริิม เพาเวอริ ์ทีี่� https://www.bgrimmpower. 
com/th/sustainability/corporate-governance/anti- 
corruption 

นอกจากนี� บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ได้กำาหนดจริริยาบีริริณแลี่ะ
แนวที่างการิปัฏิิบี่ติ่อย�างย่�งย่นของคู�ค้า มีผู้ลี่ใช้บ่ีงค่บีเม่�อ
ว่นทีี่� 10 ส่ิงหาคม 2563 แลี่ะที่บีที่วนแก้ไขเพิ�มเติ่มโดยมีผู้ลี่ 
ใชบ้ีง่ค่บีเม่�อว่นทีี่� 16 มิถีน่ายน 2564 เพ่�อให้คู�ค้านำาไปัปัริบ่ีใช้ 
เป็ันแนวที่างการิดำาเนินงานให้มีความส่อดคล้ี่องก่บีการิ
ดำาเนินงานต่ามบีริิบีที่ของคู�ค้า ซ่�งริวมถ่ีงการิต่�อต้่านการิ
คอริ์ริ่ปัช่น เพ่� อเป็ันการิขยายแนวคิดแลี่ะขอบีเขต่การิ 
ดำาเนินการิในด้านด่งกลี่�าวออกไปัสู่�คู�ค้าของ บีี.กริิม เพาเวอร์ิ 
โดยม่�งหว่งส่ร้ิางว่ฒนธ์ริริมแลี่ะขยายเคร่ิอข�ายแนวริ�วม
ในการิต่�อต้่านการิคอริ์ริ่ปัช่นออกไปัในวงกว้างยิ�งข่�น  
ริายลี่ะเอียดแส่ดงไว้บีนเว็บีไซต์่ของ บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ทีี่� 
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/ 
sustainability/download/supplier-code-of-conduct-th.pdf  

การแจัง้เบาะแสิ่การกระทำาผดิแล้ะ
การร้องเร่ยั่น
คณะกริริมการิบีริิษ่ัที่ได้กำาหนดนโยบีายการิแจ้งเบีาะแส่
การิกริะที่ำาผิู้ด แลี่ะที่บีที่วนแลี่ะแก้ไขเพิ�มเติ่ม เพ่�อให้มีความ
ช่ดเจนแลี่ะเพิ�มความเช่�อม่�นให้แก�ผูู้้ริ้องเรีิยน/แจ้งเบีาะแส่
มากยิ�งข่�น โดยมีผู้ลี่บี่งค่บีใช้ว่นทีี่� 14 กริกฎาคม 2564  
โดยนโยบีายการิแจ้งเบีาะแส่การิกริะที่ำาผิู้ด คริอบีคล่ี่มถ่ีง 
ช�องที่างการิแจ้งเบีาะแส่  การิส่อบีส่วนการิกริะที่ำาผิู้ดแลี่ะ 
การิที่จ่ริิต่ การิลี่งโที่ษัที่างวิน่ยแลี่ะการิดำาเนินคดีที่างกฎหมาย 
การิริายงานต่�อคณะกริริมการิทีี่�เกี�ยวข้อง มาต่ริการิค่้มคริอง
ผูู้้แจ้งเบีาะแส่แลี่ะผูู้้ให้ข้อมูลี่ การิจ่ดเก็บีริ่กษัาข้อมูลี่ไว้เป็ัน
ความล่ี่บี การิติ่ดต่ามดแูลี่แลี่ะที่บีที่วนนโยบีาย โดยได้เปัดิเผู้ย
นโยบีายการิแจ้งเบีาะแส่การิกริะที่ำาความผิู้ด ไว้บีนเว็บีไซต์่
ของ บีี.กริิม เพาเวอร์ิ ภายใต้่ห่วข้อ “การิพ่ฒนาทีี่�ย่�งย่น / 
การิกำาก่บีดูแลี่กิจการิ / การิแจ้งข้อริ้องเรีิยนแลี่ะการิกริะที่ำา
ผิู้ด” https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/
corporate-governance/whistleblowing 

ท่ี่�งนี� คณะกริริมการิบีริิษ่ัที่ส่น่บีส่น่นให้พน่กงานแลี่ะผูู้้มีส่�วน 
ได้เส่ียที่่กฝ่่ายมีส่�วนริ�วมในการิส่อดส่�องดูแลี่การิดำาเนินงาน 
ของ บี.ีกริมิ เพาเวอริ ์ให้เปัน็ไปัต่ามกฎหมายแลี่ะกฎริะเบียีบี
ทีี่� เกี�ยวข้อง ปัฏิิบี่ติ่ต่ามนโยบีายการิกำาก่บีดูแลี่กิจการิ  
จริริยาบีริริณที่างธ่์ริกิจ นโยบีายการิต่�อต้่านการิที่จ่ริติ่คอร์ิริป่ัช่น 
นโยบีายแลี่ะแนวปัฏิิบี่ติ่ต่�างๆ ต่ลี่อดจนให้มีการิแจ้งริายงาน
แลี่ะข้อร้ิองเริียนในกริณีทีี่�เกิดการิกริะที่ำาผิู้ด การิปัริะพฤติ่
มิชอบี แลี่ะ/หริ่อ การิที่่จริิต่ หริ่อในกริณีทีี่�ผูู้้มีส่�วนได้เส่ีย 
ถีูกลี่ะเมิดสิ่ที่ธ์ิ ผู้�านช�องที่างการิแจ้งเบีาะแส่การิกริะที่ำาผิู้ด
แลี่ะการิริ้องที่่กข์ ด่งนี�

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/anti-corruption
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/anti-corruption
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/supplier-code-of-conduct-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing
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ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

ทางโทรศัูพท์

ฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายใน  
ห้มูายเลข้ (+66) 2821 6403

ทางอีเมล

ฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายใน : 
whistle-blowing@bgrimmpower.com

ปิระธุานคณีะกรรมูการ : 
bgrimmpowerBOD@bgrimmpower.com

ปิระธุานคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน : 
bgrimmpowerCG@bgrimmpower.com

ปิระธุานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ :
bgrimmpowerAC@bgrimmpower.com

ทางไปรษัณีย์

หั้ว็ห้น้าฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายใน

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
เลข้ทีี่� 5 อ้าคารไว็ท์ี่เฮ้าส่์ (White House Building) ชั�น 5
แข้ว็งหั้ว็ห้มูาก เข้ต์บางกะปิิ กรุงเที่พัมูห้านคร 10240

ปิระธุานคณีะกรรมูการ ห้รือ้ ปิระธุานคณีะกรรมูการ
ต์รว็จึส่อ้บ ห้รือ้ ปิระธุานคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ
และคว็ามูยั�งยืน

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน)
เลข้ทีี่� 5 อ้าคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ ชั�น 9 
(ส่ำานักงานปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร)
แข้ว็งหั้ว็ห้มูาก เข้ต์บางกะปิิ กรุงเที่พัมูห้านคร 10240

ทางเว็บไซติ์ขัอง บี.กริม เพาเวอร์

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/
corporate-governance/whistleblowing   

ในรอ้บปีิ 2564 ไมู่ปิรากฏว่็ามีูการร้อ้งเรียนห้รือ้แจ้ึงเบาะแส่
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งด้านการกระที่ำาทีี่�ส่อ่้ไปิในที่างทีุ่จึริต์ ผิดกฎห้มูาย
และ/ห้รือ้ ละเมิูดนโยบายการกำากับดแูลกิจึการ และจึรรยาบรรณี 
ที่างธุุรกิจึ ทัี่�งจึากภายในและภายนอ้กอ้งค์กรแต่์อ้ยา่งใด

การป้องกันิความขััดำแย้ง
ทางผลประโยชุนิ์
เพัื�อ้ให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงาน มีูแนว็ที่างในการ
ปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ด้ว็ยคว็ามูสุ่จึริต์ และไมู่แส่ว็งห้าผลปิระโยชน์
ส่่ว็นตั์ว็ทีี่�ข้ัดแย้งกับผลปิระโยชน์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ
เป็ินไปิต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์  

คณีะกรรมูการบริษััที่กำากับดูแลให้้มีูระบบการรักษัาคว็ามู
ปิลอ้ดภัยข้อ้งข้้อ้มููล ซ่�งรว็มูถ่ืงการกำาห้นดนโยบายและ 
วิ็ธุปีิฏิบัติ์ในการรักษัาคว็ามูลับ (Confidentiality) การรักษัา
คว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ (Integrity) และคว็ามูพัร้อ้มูใช้ข้อ้งข้้อ้มููล 
(Availability) รว็มูทัี่�งการจัึดการข้้อ้มููลทีี่�อ้าจึมีูผลกระที่บต่์อ้
ราคาห้ลักที่รัพัย์ (Market Sensitive Information) นอ้กจึากนี� 
จึะดแูลให้้กรรมูการ ผู้บรหิ้ารระดับส่งู และพันักงาน ต์ลอ้ดจึน 
บุคคลภายนอ้กทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง อ้าทิี่ ทีี่�ปิร่กษัาที่างกฎห้มูาย  
ทีี่�ปิร่กษัาที่างการเงิน ปิฏิบัติ์ต์ามูระบบการรักษัาคว็ามู
ปิลอ้ดภัยข้อ้งข้้อ้มููลด้ว็ย ดังนั�น บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จ่ึงได้
กำาห้นดนโยบายป้ิอ้งกันคว็ามูขั้ดแยง้ที่างผลปิระโยชน์ไว้็เป็ิน 
ส่ว่็นห้น่�งข้อ้งนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ

นโยบายปิ้อ้งกันคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์ ซ่�งเปิ็น 
ส่ว่็นห้น่�งข้อ้งนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ

1. ห้้ามูมิูให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงาน ปิระกอ้บ
ธุุรกิจึห้รือ้มูีส่่ว็นร่ว็มูในธุุรกิจึทีี่�มีูส่ภาพัอ้ย่างเดียว็กัน
ห้รือ้เป็ินการแข่้งขั้นกับกิจึการข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และบริษััที่ย่อ้ย ห้รือ้เข้้าเป็ินหุ้้นส่่ว็น ห้รือ้กรรมูการ
ในนิติ์บุคคลอื้�นทีี่�มีูส่ภาพัอ้ย่างเดียว็กันและเป็ินการ
แข้ง่ข้นักับกิจึการข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์และบรษัิัที่ยอ่้ย 
ไมูว่่็าเพัื�อ้ปิระโยชน์ข้อ้งต์นห้รือ้ปิระโยชน์ข้อ้งบุคคลอื้�น 

2. กรรมูการ ผู้บรหิ้าร และพันักงาน จึะต้์อ้งห้ลีกเลี�ยงการ 
กระที่ำาทีี่�จึะก่อ้ให้้เกิดคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์ 
ห้รือ้รายการทีี่�เกี�ยว็โยงกับต์นเอ้งและผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง  
ในกรณีีทีี่�จึำาเป็ินต้์อ้งที่ำารายการเช่นว่็านั�น กรรมูการ  
ผู้บริห้าร และพันักงาน จึะต้์อ้งแจ้ึงให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ที่ราบถ่ืงคว็ามูส่ัมูพัันธุ์ ห้รือ้การเกี�ยว็โยงข้อ้งต์นและ 
ผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งในรายการดังกล่าว็ และจึะต้์อ้งไมูเ่ข้า้รว่็มู 
การพัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ในรายการนั�น ๆ

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing
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3. ห้้ามูมิูให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ ต์ลอ้ดจึนผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ใช้ห้รือ้เผยแพัรข่้้อ้มููล
ภายในข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งยังมิูได้เปิิดเผยต่์อ้
ส่าธุารณีชน เพัื�อ้ใช้แส่ว็งห้าปิระโยชน์ในที่างมิูชอ้บ 
เพัื�อ้ปิระโยชน์ต่์อ้การซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์ และห้้ามูมิูให้้
เปิิดเผยข้้อ้มููลภายในต่์อ้บุคคลภายนอ้กห้รือ้ผู้ทีี่�มิูได้ 
มีูส่ว่็นเกี�ยว็ข้อ้้ง ก่อ้นมีูการเปิิดเผยให้้ปิระชาชนรบัที่ราบ 
โดยทัี่�ว็ถ่ืงผ่านต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ โดยต้์อ้งปิฏิบัติ์ต์ามู
กฎห้มูาย และนโยบายการป้ิอ้งกันการใช้ข้อ้้มููลภายใน
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย

4. การที่ำารายการทีี่�เกี�ยว็โยงกัน และรายการทีี่�มีูคว็ามู 
ข้ดัแยง้ที่างผลปิระโยชน ์จึะต้์อ้งปิฏิบติั์ต์ามูห้ลักเกณีฑ์์
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. คณีะกรรมูการกำากับ
ต์ลาดทีุ่น และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ อ้ยา่งเครง่ครัด และ
จึะต้์อ้งนำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บและคณีะ
กรรมูการบริษััที่ เพัื�อ้พัิจึารณีาคว็ามูเห้มูาะส่มูอ้ย่าง
รอ้บคอ้บ รว็มูทัี่�งจึะเปิิดเผยข้้อ้มููลส่ารส่นเที่ศต์ามู 
ห้ลักเกณีฑ์์ข้อ้งต์ลาดห้ลักที่รพััย์ฯและ/ห้รือ้ ห้นว่็ยงาน
อื้�นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 

5. การรายงานการมีูส่ว่็นได้เส่ีย

 กรรมูการ และผู้บริห้าร มีูห้น้าทีี่�จัึดที่ำาและรายงาน 
“แบบรายงานการมูีส่่ว็นได้เสี่ย” ข้อ้งกรรมูการ  
ผู้บริห้าร รว็มูทัี่�งผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งต์น เพัื� อ้ใช้เป็ิน
ข้้อ้มููลพัื�นฐานในการกำากับดูแลด้านการมีูส่่ว็นได้เสี่ย
เป็ินปิระจึำาทีุ่กปิี และต้์อ้งจัึดที่ำาแบบรายงานดังกล่าว็ 
เมืู�อ้มีูการแก้ไข้เปิลี�ยนแปิลงเส่มูอ้  

 กรรมูการมูีห้น้าทีี่�รายงานการมูีส่่ว็นได้เสี่ย อ้ย่างน้อ้ย
ก่อ้นการพัจิึารณีาว็าระการปิระชุมูคณีะกรรมูการ และ
บันท่ี่กไว้็ในรายงานการปิระชุมูคณีะกรรมูการ เพัื�อ้ให้้
กรรมูการทีี่�มีูส่่ว็นได้เส่ียอ้ย่างมีูนัยส่ำาคัญในลักษัณีะ 

ทีี่�อ้าจึที่ำาให้้กรรมูการรายดังกล่าว็ไมู่ส่ามูารถืให้้คว็ามูเห็้น 
ได้อ้ยา่งอิ้ส่ระ งดเว้็นจึากการมีูส่ว่็นรว่็มูในการปิระชุมู
พัิจึารณีาในว็าระนั�น

 ทัี่�งนี� คณีะกรรมูการบริษััที่ได้มูอ้บห้มูายให้้ เลข้านุการ
บริษััที่ เป็ินผู้รว็บรว็มูข้้อ้มููลและจัึดที่ำารายงาน 
ดังกล่าว็เพัื�อ้เส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บและ
คณีะกรรมูการบริษััที่ เพัื�อ้ใช้ในการต์รว็จึส่อ้บและ 
การกำากับดูแลด้านคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์

6. การรายงานการเปิลี�ยนแปิลงการถืือ้ห้ลักที่รัพัย์

 เพัื�อ้ให้้เป็ินไปิต์ามูมูาต์รา 59 แห้่ง พั.ร.บ. ห้ลักที่รัพัย์ฯ 
กรรมูการ และผู้บรหิ้าร มีูห้น้าทีี่�รายงานการเปิลี�ยนแปิลง 
การถืือ้ห้ลักที่รัพัย์ทีี่�อ้อ้กโดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งเป็ิน
ข้อ้งต์นเอ้ง และ/ห้รือ้ ข้อ้งบุคคลทีี่�มีูคว็ามูส่ัมูพัันธุกั์บ
ต์นเอ้งต่์อ้ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูรูปิแบบอิ้เล็กที่รอ้นิกส์่
ข้อ้งส่ำานักงาน ก.ล.ต์. เมืู�อ้มีูการซื�อ้ ข้าย โอ้น ห้รือ้ 
รับโอ้นห้ลักที่รัพัย์ (เว้็นแต่์เป็ินการโอ้นห้รือ้รับโอ้น 
ซ่� งกระที่ำากับผู้รับฝ้ากห้ลักที่รัพัย์ (custodian)  
ทีี่�ถืือ้ครอ้งห้ลักที่รพััยแ์ที่นบุคคลดังกล่าว็) ภายในระยะ
เว็ลาต์ามูทีี่�ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. กฎเกณีฑ์์ ห้รือ้กฎห้มูาย 
ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกำาห้นด

รายละเอี้ยดนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ ในเอ้กส่ารแนบ
ข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทีี่� 
“แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.
bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/
one-reports   

ในปีิ 2564 กรรมูการ ผู้บรหิ้าร และพันกังานที่กุท่ี่าน ต์ลอ้ดจึน
ผู้ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ได้ปิฏิบติั์ต์ามูนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ และ
นโยบายป้ิอ้งกันคว็ามูข้ดัแยง้ที่างผลปิระโยชน์อ้ยา่งเครง่ครดั 
โดยไมูมีู่การรอ้้งเรยีนแจ้ึงเบาะแส่ และการกระที่ำาทีี่�ก่อ้ให้้เกิด
คว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์แต่์อ้ยา่งใด

ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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การดำูแลเร่่องการใชุ้ขั้อมูลภายในิ
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย ได้กำาห้นดนโยบายการ
ป้ิอ้งกันการใช้ข้อ้้มููลภายใน ซ่�งได้ส่ื�อ้ส่ารให้้กรรมูการ ผู้บรหิ้าร 
และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รับที่ราบ ย่ดถืือ้ปิฏิบัติ์ 
และส่อ้ดส่่อ้งดูแลให้้มีูการปิฏิบัติ์ต์ามูอ้ย่างเคร่งครัด รว็มูถ่ืง  
ให้้พันักงานทุี่กคนได้ลงลายมืูอ้ชื� อ้เพัื� อ้ รับที่ราบและ 
ให้้คำามัู�นว่็าจึะใชเ้ป็ินห้ลักและแนว็ที่างในการปิฏิบติั์งานอ้ยา่ง
เครง่ครัด นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้กำาห้นดบที่ลงโที่ษั
ที่างวิ็นัยส่ำาห้รับผู้ทีี่�ฝ่้าฝ้้นไว้็ด้ว็ย โดยมีูรายละเอี้ยด ดังนี�  

1. บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะให้้คว็ามูรู้แก่กรรมูการ ผู้บริห้าร  
รว็มูถ่ืงผู้ดำารงต์ำาแห้น่งระดับบรหิ้ารในส่ายงานบญัชหี้รือ้ 
การเงินทีี่�เป็ินระดับผู้จัึดการฝ่้ายข้่�นไปิห้รือ้เทีี่ยบเท่ี่า 
(ต์ามูคำานิยามูข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทุี่น และ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ) เพัื�อ้ให้้มีูการดำาเนินการจัึดที่ำาและ
รายงานการถืือ้ครอ้งห้ลักที่รัพัย์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
ต์ามูมูาต์รา 59 และบที่กำาห้นดโที่ษั ต์ามูมูาต์รา 275 
แห้่ง พั.ร.บ. ห้ลักที่รัพัย์ฯ รว็มูทัี่�งการรายงานการได้มูา 
ห้รือ้จึำาห้น่ายห้ลักที่รัพัย์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ต์ามู
มูาต์รา 246 และบที่กำาห้นดโที่ษัต์ามูมูาต์รา 298 แห้่ง 
พั.ร.บ. ห้ลักที่รัพัย์ฯ

2. กำาห้นดให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และผู้ส่อ้บบัญชี รว็มูถ่ืง 
ผู้ดำารงต์ำาแห้น่งระดับบริห้ารในส่ายงานบัญชีห้รือ้ 
การเงินทีี่�เป็ินระดับผู้จัึดการฝ่้ายข้่�นไปิห้รือ้เทีี่ยบเท่ี่า จัึดที่ำา 
และเปิิดเผยรายงานการถืือ้ครอ้งห้ลักที่รัพัย์ข้อ้งต์น
ทีี่�ถืือ้อ้ยูใ่น บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รว็มูถ่ืงคู่ส่มูรส่และบุต์รทีี่�
ยังไมู่บรรลุนิติ์ภาว็ะ ต์ามูมูาต์รา 59 ครั�งแรกทีี่�ได้รับ
การแต่์งตั์�งเป็ินกรรมูการ ห้รอื้ผู้บริห้าร และทุี่กครั�งทีี่�มีู
การเปิลี�ยนแปิลง โดยส่ง่ผา่นมูายงัเลข้านุการบรษัิัที่ เพัื�อ้
นำาส่ง่ส่ำานักงาน ก.ล.ต์. ที่กุครั�งต์ามูระยะเว็ลาทีี่�กำาห้นด  
ห้รือ้ต์ามูวิ็ธุีการและกำาห้นดเว็ลาอื้�นใดทีี่�ส่ำานักงาน 

ก.ล.ต์. และ/ห้รือ้ กฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกำาห้นด และ
กำาห้นดให้้เลข้านุการบริษััที่ส่รุปิรายงานการถืือ้ครอ้ง
ห้ลักที่รัพัย์และการเปิลี�ยนแปิลงการถืือ้ห้ลักที่รัพัย์ต่์อ้
ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบรษัิัที่เพืั�อ้รบัที่ราบเปิน็ปิระจึำา
ทีุ่ก 6 เดือ้น

 ทัี่�งนี� เลข้านุการบรษัิัที่ ได้จัึดที่ำาส่รุปิรายงานการถืือ้ครอ้ง 
ห้ลักที่รัพัย์ข้อ้งกรรมูการและผู้บริห้าร รายงานต่์อ้
ทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่เพัื�อ้รับที่ราบในการ
ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่เป็ินปิระจึำาทีุ่กเดือ้น

3. ห้้ามูมิูให้้กรรมูการ และผู้บริห้ารข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
รว็มูถ่ืงผู้ดำารงต์ำาแห้น่งระดับบริห้ารในส่ายงานบัญชี
ห้รอื้การเงินทีี่�เป็ินระดับผู้จัึดการฝ่้ายข่้�นไปิห้รอื้เทีี่ยบเท่ี่า 
และผู้ปิฏิบัติ์งานทีี่� เ กี�ยว็ข้้อ้งทีี่� ได้รับที่ราบข้้อ้มููล 
ภายในทีี่�เป็ินส่าระส่ำาคัญ ซ่�งมีูผลต่์อ้การเปิลี�ยนแปิลง
ราคาห้ลักที่รัพัย์ ซื�อ้ ข้าย เส่นอ้ซื�อ้ ห้รือ้เส่นอ้ข้าย ห้รือ้
ชกัชว็นให้้บุคคลอื้�นซื�อ้ ข้าย เส่นอ้ซื�อ้ ห้รอื้เส่นอ้ข้าย ซ่�ง
หุ้้นห้รือ้ห้ลักที่รัพัย์อื้�น (ถ้ืามีู) ข้อ้ง บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ว่็า 
ทัี่�งที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้้อ้มูในช่ว็งเว็ลาก่อ้นทีี่�จึะเผยแพัร่
งบการเงินห้รือ้เผยแพัร่เกี�ยว็กับฐานะการเงินและ 
ผลการดำาเนินงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึนกว่็า บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ จึะได้เปิิดเผยข้้อ้มููลต่์อ้ส่าธุารณีชนแล้ว็ 

 โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะแจ้ึงให้้กรรมูการ และผู้บริห้าร  
รว็มูถ่ืงผู้ดำารงต์ำาแห้น่งระดับบริห้ารในส่ายงานบัญชี
ห้รอื้การเงินทีี่�เป็ินระดับผู้จัึดการฝ่้ายข่้�นไปิห้รอื้เทีี่ยบเท่ี่า
งดการที่ำารายการข้้างต้์นอ้ย่างเป็ินลายลักษัณี์อั้กษัร
เป็ินเว็ลาอ้ย่างน้อ้ย 30 วั็นล่ว็งห้น้าก่อ้นการเปิิดเผย
ข้้อ้มููลต่์อ้ส่าธุารณีะ และคว็รรอ้ไปิอี้กอ้ย่างน้อ้ย 24 
ชั�ว็โมูงภายห้ลังการเปิิดเผยข้้อ้มููลให้้แก่ส่าธุารณีะแล้ว็ 
จ่ึงจึะส่ามูารถืที่ำารายการข้้างต้์นได้ 
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 ทัี่�งนี� ฝ่้ายเลข้านุการบริษััที่ได้แจ้ึงให้้กรรมูการ ผู้บรหิ้าร 
และพันักงานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งที่ราบระยะเว็ลาห้้ามูซื�อ้ข้าย
ห้ลักที่รัพัย์ซ่�งเป็ินไปิต์ามูห้ลักเกณีฑ์์ข้้างต้์นเป็ินการ
ล่ว็งห้น้าทีุ่กครั�ง 

4. ห้้ามูมิูให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย ใช้ข้้อ้มููลภายในข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ย่อ้ย ทีี่�มีูห้รือ้อ้าจึมีูผลกระที่บ
ต่์อ้การเปิลี�ยนแปิลงราคาข้อ้งห้ลักที่รัพัย์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ ซ่�งยงัมิูได้เปิิดเผยต่์อ้ส่าธุารณีะ ซ่�งต์นได้ล่ว็งรู้ 
มูาในต์ำาแห้น่งห้รือ้ฐานะเชน่นั�น มูาใช้เพัื�อ้การซื�อ้ข้าย 
เส่นอ้ซื�อ้ เส่นอ้ข้าย ห้รือ้ชักชว็นให้้บุคคลอื้�นซื�อ้ข้าย 
เส่นอ้ซื�อ้ ห้รือ้เส่นอ้ข้าย ซ่�งหุ้้นห้รือ้ห้ลักที่รพััย์อื้�น (ถ้ืามีู) 
ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ไมู่ว่็าทัี่�งที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้้อ้มู 
และไมู่ว่็าการกระที่ำาดังกล่าว็จึะที่ำาเพัื� อ้ปิระโยชน์ 
ต่์อ้ต์นเอ้งห้รือ้ผู้อื้�น ห้รือ้นำาข้้อ้เท็ี่จึจึริงเช่นนั�นอ้อ้ก
เปิิดเผยเพัื� อ้ให้้ผู้อื้� นกระที่ำาดังกล่าว็ โดยต์นได้รับ 
ผลปิระโยชน์ต์อ้บแที่นห้รือ้ไมู่ก็ต์ามู 

5. ห้้ามูมิูให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงาน ข้อ้ง บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย ห้รือ้อ้ดีต์กรรมูการ ผู้บริห้าร 
และพันักงาน ทีี่�ลาอ้อ้กแล้ว็ เปิิดเผยข้้อ้มููลภายในห้รือ้
คว็ามูลับที่างธุุรกิจึและข้้อ้มููลคว็ามูลับข้อ้งคู่ค้าทีี่�ต์น
ได้รับที่ราบจึากการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ให้้บุคคลภายนอ้ก 
รับที่ราบ แมู้ว่็าการเปิิดเผยข้้อ้มููลดังกล่าว็จึะไมู่ที่ำาให้้

เกิดผลเสี่ยห้ายแก่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ บริษััที่ย่อ้ย ห้รือ้
คู่ค้าก็ต์ามู 

6. กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และบรษัิัที่ยอ่้ยจึะไมู่เปิิดเผยข้อ้้มููลภายใน และจึะไมู่ใช้
ต์ำาแห้น่งห้น้าทีี่� ห้รือ้นำาข้้อ้มููลภายใน ห้รือ้ส่ารส่นเที่ศ
ทีี่�มีูส่าระส่ำาคัญซ่�งได้รับรู้ ห้รือ้รับที่ราบในระห้ว่็าง
ปิฏิบติั์งาน ซ่�งยังไมู่ได้เปิิดเผยต่์อ้ส่าธุารณีะไปิแส่ว็งห้า
ปิระโยชน์ในที่างมิูชอ้บ ห้รอื้เปิิดเผยกับบุคคลภายนอ้ก
เพัื�อ้ปิระโยชน์ข้อ้งต์นเอ้ง ห้รือ้บุคคลอื้�น ไมู่ว่็าโดย 
ที่างต์รงห้รือ้ที่างอ้้อ้มู โดยไมู่คำาน่ง ว่็าจึะได้รับ 
ผลปิระโยชน์ต์อ้บแที่นห้รือ้ไมู่

7. กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร ์
และบริษััที่ย่อ้ย ห้รือ้อ้ดีต์กรรมูการ ผู้บริห้าร และ
พันักงาน ทีี่�ลาอ้อ้กแล้ว็ มีูห้น้าทีี่�เก็บรักษัาคว็ามูลับ 
และ/ห้รือ้ ข้้อ้มููลภายใน ห้้ามูมิูให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร 
และพันักงานข้อ้งบริษััที่และบริษััที่ย่อ้ย นำาคว็ามูลับ 
และ/ห้รือ้ ข้้อ้มููลภายในข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ
บริษััที่ยอ่้ยไปิใช้ปิระโยชน์แก่บริษััที่อื้�น

8. กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และบริษััที่ย่อ้ย มีูห้น้าทีี่�ปิฏิบัติ์ต์ามูแนว็ที่างการใช้
ข้้อ้มููลภายในต์ามูกฎห้มูายห้ลักที่รัพัย์ และกฎห้มูาย
บริษััที่มูห้าชน รว็มูถ่ืงกฎเกณีฑ์์อื้�นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง
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รายงานิการถื่อหลักทรัพย์ขัองกรรมการและผู้บริหารระดำับสูง 
สิ�นิสุดำ ณ วันิที่ 30 ธุันิวาคม 2564

จำานวันหุ้น
ณ วัันที่ี� 30 ธันวัาคัม 2563 

จำานวันหุ้น
ณ วัันที่ี� 30 ธันวัาคัม 2564

เปีลี�ยนแปีลง
เพิั�มข้้�น / (ลด้ลง)

กริริมการิ
นายฮาริาลด้์ ลิงคั์ 1 635,399,700 637,399,700 2,000,000

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นางสาวัคัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสตีน ลิงคั์ 28,350,000 28,350,000 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายสมเกียริติ ศิริิชีาติไชีย 121,200 121,200 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นางเกตุวัลี นภาศัพัที่์ 424,200 424,200 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายอนุสริณ์ แสงนิ�มนวัล 321,200 321,200 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นางอัญชีลี ชีวันิชีย์ 121,200 121,200 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นางสุนีย์ ศริไชียธนะสุข้ - - -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

คัุณหญิงสุชีาด้า กีริะนันที่น์ - - -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายปีกริณ์ ที่วัีสิน2 - - -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์3 - - -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

ผูู้้บีริิหาริ (ตามคัำานิยามข้องปีริะกาศ ก.ล.ต. ที่ี� กจ. 17/2551)

นายโชีติ ชีูสุวัริริณ 90,950 90,950 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายอริุณพัันธ์ ภู่ที่อง 27,500 27,500 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายพีัริเด้ชี พััฒนจันที่ริ์ 90,950 90,950 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายนพัเด้ชี กริริณสูต 90,950 90,950 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายเชีิด้ชีาย ยิ�วัเหล็ก4 242,900
(ข้้อมูล ณ วัันที่ี�ด้ำาริงตำาแหน่ง

ผูู้้บีริิหาริ วัันที่ี� 23 เมษัายน 2564)

242,900 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นายด้อน ที่ยาที่าน5 432,800
(ข้้อมูล ณ วัันที่ี�ด้ำาริงตำาแหน่ง

ผูู้้บีริิหาริ วัันที่ี� 23 เมษัายน 2564)

461,600 28,800

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นางสาวัศิริิวังศ์ บีวัริบีุญฤที่ัย 192,200 192,200 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

นางสาวัพัริที่ิพัย์ ตั�งพังศ์บีัณฑ์ิต 269,800 269,800 -

คัู่สมริส / บีุตริที่ี�ยังไม่บีริริลุนิติภาวัะ - - -

ห้มูายเห้ต์ุ
1  นายฮาราลด์ ลิงค์ ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565  และจึำานว็นหุ้้นทีี่�แส่ดงข้้างต้์นเป็ินจึำานว็นหุ้้นรว็มูทัี่�งทีี่�ถืือ้หุ้้น 
 ในนามูต์นเอ้ง และถืือ้หุ้้นผ่านคัส่โต์เดียน
2  นายปิกรณ์ี ที่วี็ส่ิน ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน  
 2564 และได้รับแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการแที่นนายฮาราลด์ ลิงค์  
 ทีี่�ลาอ้อ้กจึากต์ำาแห้น่ง โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565 
3  นายเฟ์ลิกซ์ ดนัย ลิงค์ ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามัูญผู้ถืือ้หุ้้น ปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการ แที่นนางปิรียนาถื สุ่นที่รว็าที่ะ  
 กรรมูการทีี่�พั้นจึากต์ำาแห้น่งต์ามูว็าระ โดยให้้มีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564
4 นายเชิดชาย ยิ�ว็เห้ล็ก ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการจัึดการ และเปิ็นผู้บริห้าร  
 โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564 
5 นายดอ้น ที่ยาที่าน ได้รับการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งกรรมูการจัึดการ และเปิ็นผู้บริห้าร  
 โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564 
6  นายสุ่รศักดิ� โต์ว็นิชย์ ลาอ้อ้กจึากการเป็ินผู้บริห้าร ในต์ำาแห้น่งรอ้งกรรมูการผู้จัึดการให้ญ่อ้าวุ็โส่ ส่ายงานการข้าย การต์ลาด และระบบส่ายส่่งไฟ์ฟ้์าและจึำาห้น่ายไฟ์ฟ้์า  
 โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 30 มิูถืุนายน 2563 และพั้นจึากต์ำาแห้น่งกรรมูการจัึดการ เมืู�อ้วั็นทีี่� 23 เมูษัายน 2564
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ทัี่�งนี� ในปีิ 2564 ไมู่ปิรากฏว่็ามีูการร้อ้งเรียน แจ้ึงเบาะแส่  
และการกระที่ำาผิดทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการซื�อ้ข้ายห้ลักที่รัพัย์
โดยใช้ข้้อ้มููลภายใน ห้รือ้การใช้ข้้อ้มููลภายในเพัื�อ้แส่ว็งห้า

ปิระโยชน์ รว็มูถ่ืงไมู่มีูการฝ่้าฝ้้นไมู่ปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบาย 
การป้ิอ้งกันการใช้ข้้อ้มููลภายในแต่์อ้ยา่งใด

คณีะกรรมูการบรษัิัที่เชื�อ้มัู�นว่็าการปิฏิบติั์งานด้านการกำากับ
ดูแลกิจึการให้้ปิระส่บผลส่ำาเร็จึ ต้์อ้งได้รับคว็ามูร่ว็มูมืูอ้
และย่ดถืือ้ปิฏิบัติ์ร่ว็มูกันทัี่�งอ้งค์กร จ่ึงกำาห้นดเปิ็นนโยบาย
ให้้กรรมูการ ผู้บริห้าร พันักงานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และ
บริษััที่ย่อ้ยต้์อ้งปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบายการกำากับดูแลกิจึการ  
จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ นโยบายและแนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ ทีี่�
เกี�ยว็ข้้อ้ง รว็มูถ่ืงส่ง่เส่ริมูให้้เกิดการนำาไปิปิฏิบัติ์อ้ยา่งแท้ี่จึริง 
โดยจัึดให้้มีูการส่ื�อ้ส่าร ส่ร้างคว็ามูเข้้าใจึ การติ์ดต์ามูและ
วั็ดผลการปิฏิบัติ์งานในด้านการกำากับดูแลกิจึการอ้ย่าง 
ต่์อ้เนื�อ้งเพัื�อ้ให้้การดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ เป็ินไปิ
อ้ย่างโปิร่งใส่ มีูปิระสิ่ที่ธุิภาพั ส่ร้างคว็ามูเชื�อ้มัู�นแก่ผู้มีูส่่ว็น 
ได้เส่ียทีุ่กฝ้่ายอั้นจึะส่ร้างมููลค่าเพัิ�มูและส่่งเส่ริมูให้้ บี.กริมู 
เพัาเว็อ้ร์ พััฒนาเติ์บโต์อ้ยา่งยั�งยืนและมัู�นคงต่์อ้ไปิ 

ในรอ้บปีิทีี่�ผ่านมูา ได้มีูการส่ื�อ้ส่าร ส่ง่เส่ริมูให้้เกิดการปิฏิบัติ์ 
และติ์ดต์ามูการปิฏิบัติ์ต์ามูห้ลักการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี 
นโยบายการกำากับดูแลกิจึการ จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ และ
แนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ ในห้ลากห้ลายรูปิแบบ ดังนี�

1. กำาห้นดให้้มีูการที่บที่ว็น ปิรับปิรุง แก้ไข้เพัิ�มูเติ์มู
นโยบาย ห้ลักการ และแนว็ปิฏิบัติ์ด้านการกำากับดูแล
กิจึการอ้ยู่เส่มูอ้เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับการดำาเนินธุุรกิจึ 
ส่ภาพัแว็ดล้อ้มู ส่ถืานการณี์ กฎระเบียบและข้้อ้บังคับ
ต่์าง ๆ  ทีี่�เปิลี�ยนแปิลงไปิรว็มูถ่ืงเห้มูาะส่มูกับการนำาไปิ 
ใช้ปิฏิบัติ์งาน โดยในปีิ 2564 คณีะกรรมูการบริษััที่ 
ได้ที่บที่ว็นและแก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูนโยบายการกำากับดูแล
กิจึการ จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ นโยบายการต่์อ้ต้์าน
คอ้ร์รัปิชัน นโยบายการแจ้ึงเบาะแส่การกระที่ำาผิด 
และนโยบายคว็ามูห้ลากห้ลายข้อ้งคณีะกรรมูการ
บริษััที่ รว็มูถ่ืง ที่บที่ว็นและ/ห้รือ้แก้ไข้เพัิ�มูเติ์มูกฎบัต์ร
คณีะกรรมูการบรษัิัที่และคณีะกรรมูการชุดยอ่้ยต่์าง ๆ    
เพัื� อ้ให้้ครอ้บคลุมูข้อ้บเข้ต์การปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�และ 
บริบที่ต่์าง ๆ มูากยิ�งข้่�น 

 ท่ี่านส่ามูารถืศ่กษัารายละเอี้ยดเพัิ�มูเติ์มูได้จึากหั้ว็ข้้อ้ 
“การพััฒนาด้านการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ส่ำาคัญในปีิ 
2564” ข้อ้งรายงานฉบับนี�

2. กำาห้นดให้้เ ป็ินห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้ง
กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานทุี่กคน ทีี่�จึะต้์อ้ง
รับที่ราบและปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบายการกำากับดูแล
กิจึการ จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ นโยบายการต่์อ้ต้์าน
คอ้ร์รัปิชัน นโยบายและแนว็ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 
และถืือ้เป็ินห้น้าทีี่�ข้อ้งที่กุคนทีี่�ต้์อ้งรว่็มูมืูอ้กันส่อ้ดส่อ่้ง 
ติ์ดต์ามู ดูแลให้้มีูการปิฏิบัติ์ต์ามูนโยบายและแนว็
ปิฏิบัติ์ต่์าง ๆ โดยห้ากพับการกระที่ำาทีี่�ก่อ้ห้รือ้อ้าจึ 
ก่อ้ให้้เกิดการฝ่้าฝ้้นห้รือ้ไมูป่ิฏิบติั์ต์ามู ส่ามูารถืแจ้ึงผา่น 
ช่อ้งที่างการแจ้ึงเบาะแส่และข้้อ้ร้อ้งเรียนทีี่�กำาห้นดไว้็ 
ในห้ัว็ข้้อ้ “การแจ้ึงเบาะแส่การกระที่ำาผิดและการ 
รอ้้งเรียน” ข้อ้งรายงานฉบับนี�ได้ ห้รอื้ในกรณีทีีี่�ปิระส่บ
ปัิญห้าในการตั์ดส่นิใจึห้รือ้ปิฏิบติั์งานเกี�ยว็กับห้ลักการ
กำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ ห้รือ้แนว็
ปิฏิบัติ์ใด ๆ ส่ามูารถืข้อ้คำาปิร่กษัาห้รือ้คำาแนะนำาจึาก 
ผู้บังคับบัญชาห้รอื้ห้นว่็ยงานทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งได้ เพัื�อ้ชว่็ยเห้ลือ้
ให้้ส่ามูารถืนำาไปิปิฏิบัติ์ได้อ้ยา่งถืูกต้์อ้ง

3. ที่บที่ว็นและอ้นมัุูติ์จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึฉบบัปีิ 2564 
และให้้ยกเลิกจึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึฉบบัเดิมู โดยมูผีล
ตั์�งแต่์วั็นทีี่� 15 ต์ุลาคมู 2564  พัร้อ้มูจัึดให้้มีูการส่ื�อ้ส่าร 
ส่รา้งคว็ามูเข้้าใจึและวั็ดผล โดยการจัึดห้ลักสู่ต์รอ้บรมู 
Code of Conduct ในรูปิแบบอ้อ้นไลน์ ปิระกอ้บด้ว็ย
เนื�อ้ห้าเกี�ยว็กับ จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ การต่์อ้ต้์าน
การที่จุึรติ์คอ้รร์ปัิชนั การแจ้ึงเบาะแส่และข้อ้้รอ้้งเรยีน  
เพัื� อ้ ใ ห้้พันักงานทีุ่ก ท่ี่านส่ามูารถืเข้้ า ศ่กษัาไ ด้ 
ต์ลอ้ดเว็ลา รว็มูถ่ืงกำาห้นดให้้มีูการที่ดส่อ้บและ 
ปิระเมูินคว็ามูรู้ภายห้ลังการศ่กษัา ซ่�งผู้บริห้ารและ

การติิดำติามให้มีการปฏิิบัติิติามนิโยบายและแนิวปฏิิบัติิในิการกำากับ 
ดำูแลกิจการ  
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พันักงานทีุ่กท่ี่านได้เข้้าศ่กษัาและผ่านการที่ดส่อ้บ 
ในห้ลักสู่ต์รนี�แล้ว็ 

4. จัึดกิจึกรรมู CG Day ทีี่�ส่ำานักงานให้ญ่ ในวั็นทีี่� 23 
พัฤศจิึกายน 2564 โดยจัึดให้้มีูการถ่ืายที่อ้ดผ่านระบบ
อ้อ้นไลน์ เพัื�อ้ให้้กรรมูการ พันักงานและผู้บริห้ารทีี่� 
ปิฏิบติั์งานทัี่�งทีี่�ส่ำานักงานให้ญแ่ละโรงไฟ์ฟ์า้แต่์ละแห้ง่ 
ส่ามูารถืเข้้าร่ว็มูกิจึกรรมูได้อ้ย่างทัี่�ว็ถ่ืง โดยการ 
จัึดงานดำาเนินการภายใต้์แนว็คิด “การส่่งเส่ริมูการ
กำากับดูแลกิจึการในการดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามู 
โอ้บอ้้อ้มูอ้ารี” (Enhancing Corporate Governance in 
Doing Business with Compassion) และได้รับเกียรติ์
จึากท่ี่านวิ็ที่ยากรผู้ที่รงคุณีวุ็ฒิมูาให้้คว็ามูรู้ผ่านการ
แลกเปิลี�ยนปิระส่บการณ์ีและแนว็คิดด้านคว็ามูยั�งยืน
และการกำากับดูแลกิจึการ รว็มูถ่ืง ได้นำาเส่นอ้วี็ดิทัี่ศน์ 
“จึรรยาบรรณีที่างธุุรกิจึ (Code of Conduct)” และ 
คำาแนะนำาเกี�ยว็กับ “นโยบายการแจ้ึงเบาะแส่การ 
กระที่ำาผิด (Whistle Blowing Policy)” ฉบับปิรับปิรุง
ปีิ 2564 เพัื�อ้ส่ื�อ้ส่าร ส่ร้างคว็ามูรู้ คว็ามูเข้้าใจึ ให้้
กรรมูการ ผู้บริห้าร และพันักงานที่กุระดับ ต์ระห้นักถ่ืง 
คว็ามูส่ำาคัญในการปิฏิบติั์ต์ามูนโยบายและแนว็ปิฏิบติั์
ต่์าง ๆ  ด้านการกำากับดูแลกิจึการ ด้านคว็ามูยั�งยืน และ
การต่์อ้ต้์านการคอ้ร์รัปิชัน และนำาห้ลักการต่์าง ๆ ไปิ
ปิรับใช้ในการปิฏิบัติ์งานและเกิดผลในที่างปิฏิบัติ์  
ก่อ้ให้้เกิดเป็ินวั็ฒนธุรรมูอ้งค์กรทีี่�ดี อั้นจึะเป็ินการส่ร้าง
คุณีค่าแก่ต์นเอ้ง อ้งค์กร และสั่งคมู รว็มูถ่ืงเส่ริมูส่ร้าง
คว็ามูเชื�อ้มัู�นให้้แก่ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยทุี่กฝ่้าย เพืั�อ้บรรลุ
เป้ิาห้มูายส่ำาคัญทีี่�จึะที่ำาให้้อ้งค์กรเติ์บโต์อ้ย่างมัู�นคง
และยั�งยืนต่์อ้ไปิ 

5. จัึดเต์รียมูนโยบาย แนว็ปิฏิบัติ์ จัึดการอ้บรมู ฝึ้กปิฏิบัติ์ 
และติ์ดต์ามูกำากับดแูลเกี�ยว็กับการปิฏิบติั์ต์ามูกฎห้มูาย
คุ้มูครอ้งข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคล เพัื�อ้เต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มู
รอ้งรับการมีูผลใช้บงัคับข้อ้งกฎห้มูายอ้ย่างเต็์มูรูปิแบบ 
ในวั็นทีี่� 1 มิูถืุนายน 2565 เพัื� อ้ให้้มัู�นใจึว่็าข้้อ้มููล 
ส่่ว็นบุคคลข้อ้งผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียทีุ่กฝ้่ายจึะได้รับการดูแล
ต์ามูข้้อ้กำาห้นดข้อ้งกฎห้มูาย

ทัี่�งนี� เมืู�อ้พัจิึารณีาจึากการดำาเนินงานและผลการดำาเนินงาน 
ด้านการกำากับดูแลกิจึการทีี่� ดีในปีิทีี่�ผ่านมูา ต์ามูทีี่� ได้ 
นำาเส่นอ้ในรายงานฉบับนี� จึะเห็้นได้ว่็า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้

ติ์ดต์ามูเพัื�อ้ให้้เกิดการปิฏิบัติ์ต์ามูการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี
ครอ้บคลุมูในปิระเด็นทีี่�ส่ำาคัญ อ้าทิี่ การดูแลพันักงานและ 
การไมู่เลือ้กปิฏิบติั์การต่์อ้ต้์านการแข่้งขั้นทีี่�ไมูเ่ป็ินธุรรมู การดูแล 
ส่ิ�งแว็ดล้อ้มู สุ่ข้อ้นามัูยและคว็ามูปิลอ้ดภัยในอ้งค์กร การ
รักษัาคว็ามูปิลอ้ดภัยข้อ้งข้้อ้มููลส่ารส่นเที่ศ การคุ้มูครอ้ง
ข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคลข้อ้งผู้มูีส่่ว็นได้เส่ียทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง การปิ้อ้งกัน
คว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์ การใช้ข้้อ้มููลภายในเพัื�อ้
แส่ว็งห้าผลปิระโยชน์ การต่์อ้ต้์านทีุ่จึริต์คอ้ร์รัปิชัน และ 
การแจ้ึงเบาะแส่และข้้อ้ร้อ้งเรยีน (Whistleblowing) โดยไมู่มีู 
ข้อ้้รอ้้งเรียน แจ้ึงเบาะแส่ และการกระที่ำาคว็ามูผิดทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้ง
กับปิระเด็นดังกล่าว็ ส่ะท้ี่อ้นให้้เห็้นว่็านโยบาย แนว็ที่าง
ปิฏิบัติ์ แนว็ที่างการติ์ดต์ามูและส่่งเส่ริมูให้้เกิดการปิฏิบัติ์ 
ด้านการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีทีี่�คณีะกรรมูการบริษััที่ได้
กำาห้นดไว้็มีูปิระสิ่ที่ธุิภาพัในการดูแลจัึดการเรื�อ้งดังกล่าว็
อ้ยา่งเห้มูาะส่มูแล้ว็

รายงานิผลการปฏิิบัติิหนิ้าที่ขัอง
คณะกรรมการติรวจสอบ คณะ
กรรมการกำากับดูำแลกิจการและ
ความยั่งย่นิ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค�าติอบแทนิ

คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการ
และคว็ามูยั�งยืน  และคณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีา 
ค่าต์อ้บแที่นได้จัึดที่ำารายงานการปิฏิบติั์ห้น้าทีี่�และเปิิดเผยไว้็ 
ในเอ้กส่ารแนบข้อ้งรายงานฉบบันี� ซ่�งครอ้บคลุมูถ่ืงจึำานว็นครั�ง 
การปิระชุมูและการเข้้าปิระชุมูข้อ้งกรรมูการเปิ็นรายบุคคล 
รว็มูทัี่�งผลการปิฏิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้อ้งคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 
คณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน และ 
คณีะกรรมูการส่รรห้าและพัจิึารณีาค่าต์อ้บแที่น รายละเอี้ยด
ปิรากฏต์ามูรายงานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ รายงาน 
คณีะกรรมูการกำากับดแูลกิจึการและคว็ามูยั�งยืน และรายงาน
คณีะกรรมูการส่รรห้าและพิัจึารณีาค่าต์อ้บแที่น ในเอ้กส่าร
แนบข้อ้งรายงานฉบับนี�และเว็็บไซต์์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ทีี่� “แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ 2564” https://www.
bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/
one-reports

ริายงานผู้ลการิด้ำาเนินงานสำาคััญด้้านการิกำากับีดู้แลกิจการิ

https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
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การควบคุมภายในิ

บริษััที่ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึำากัด (มูห้าชน) และบริษััที่ย่อ้ย (บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์)  
ให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้การคว็บคุมูภายในทีี่� ดี  ต์ามูกรอ้บการคว็บคุมูภายในข้อ้ง  
The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission 
(COSO) และผลักดันแนว็คิด “แนว็ป้ิอ้งกัน 3 ด่าน” (Three Lines Model) เพัื�อ้เพัิ�มู 
การกำากับดูแลกิจึการให้้แข้็งแกรง่ รว็มูถ่ืงได้ปิรับรูปิแบบข้อ้งการปิฏิบัติ์งานให้้เป็ินไปิ
อ้ยา่งต่์อ้เนื�อ้งและส่อ้ดรบักับฐานวิ็ถีืชวิี็ต์ให้มู ่(New Normal) ในยุคข้อ้งการระบาดให้ญ่
ข้อ้ง COVID-19 นอ้กจึากนี� เพัื�อ้ให้้พันักงานต์ระห้นักถ่ืงคว็ามูส่ำาคัญข้อ้งการคว็บคุมู
ภายในและให้้คว็ามูมัู�นใจึต่์อ้ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียว่็า บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการจัึดว็างระบบ 
การคว็บคุมูภายในทีี่�ครอ้บคลุมูทีุ่กกิจึกรรมูอ้ยา่งเพัียงพัอ้ เห้มูาะส่มู และดำาเนินธุุรกิจึ
ได้อ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้พัิจึารณีาห้ลักการคว็บคุมูภายใน  
5 อ้งค์ปิระกอ้บ มีูส่าระส่ำาคัญ ดังนี�

สภาพแวดำล้อมการควบคุม
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ กำาห้นดวิ็ส่ัยทัี่ศน์ พัันธุกิจึ วั็ต์ถืุปิระส่งค์ นโยบายและแนว็ที่างปิฏิบัติ์
ไว้็อ้ย่างชัดเจึน ภายใต้์การดำาเนินธุุรกิจึด้ว็ยคว็ามูโอ้บอ้้อ้มูอ้ารี มีูส่ภาพัแว็ดล้อ้มู 
ข้อ้งการคว็บคุมูภายในทีี่�ดี เห้มูาะส่มู และเพัียงพัอ้ต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึ อี้กทัี่�ง
มีูการดำาเนินธุุรกิจึภายใต้์ห้ลักการกำากับดูแลกิจึการและจึรรยาบรรณีธุุรกิจึ 
ส่อ้ดคล้อ้งกับนโยบายการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดีทีี่�เป็ินลายลักษัณี์อั้กษัร ซ่�งกำาห้นด
บที่บาที่ ห้น้าทีี่�  และคว็ามูรับผิดชอ้บข้อ้งคณีะกรรมูการบริษััที่ รว็มูถ่ืงการ
ที่บที่ว็นโครงส่ร้างอ้งค์กรให้้เห้มูาะส่มูอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับกลยุที่ธุ ์ 
แผนดำาเนินงาน เพัื�อ้รอ้งรับการเติ์บโต์ข้อ้งธุุรกิจึและจึะพิัจึารณีาปิรับเปิลี�ยนให้้
ส่อ้ดคล้อ้งต์ามูส่ภาพัแว็ดล้อ้มูทีี่�เปิลี�ยนแปิลงไปิ นอ้กจึากนี� มีูการที่บที่ว็นนโยบาย
การกำากับดูแลกิจึการทีี่� ดีและกฎบัต์รข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับดูแลกิจึการทีี่� ดี 
เป็ินปิระจึำาทีุ่กปิี บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการกำาห้นดนโยบายการที่ำางาน คู่มืูอ้พันักงาน
การจัึดโครงส่ร้างอ้งค์กรและคณีะที่ำางานต่์าง ๆ อ้ยา่งเห้มูาะส่มู ชว่็ยให้้การดำาเนินงาน 
เป็ินไปิอ้ย่างมีูปิระสิ่ที่ธุภิาพั รว็มูถ่ืงการเน้นยำาให้้พันักงานเข้้าใจึปิระเด็นเรื�อ้งคว็ามูเส่ี�ยง

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ นำาริะบีบีการิคัวับีคัุมภายในที่ี�เปี็นไปีตามมาตริฐานสากล 
ISO/IEC 27001 และ U.S. National Institute of Technology Cyber 
Security Framework (NIST) และวัางริะบีบีการิปีฏิิบัีติงานที่ี�สามาริถื
ตอบีสนองต่อสถืานการิณ์ COVID-19 เพ่ั�อก้าวัสู่บีริิษััที่ผูู้้ผู้ลิตพัลังงาน 
ชีั�นนำาริะด้ับีโลก อย่างมีปีริะสิที่ธิภาพัและโปีริ่งใส
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ข้อ้งการที่จุึรติ์คอ้รร์ปัิชนั และคว็ามูข้ดัแยง้ที่างผลปิระโยชน์  
(Conflict of Interest) โดยมีูการจัึดห้ลักสู่ต์รอ้บรมู
ภายใน การปิฐมูนิเที่ศพันักงาน และกิจึกรรมูต่์าง ๆ 
อ้าทิี่ การจัึดงานส่่งเส่ริมูการกำากับดูแลกิจึการทีี่�ดี (CG 
Day) เปิ็นต้์น รว็มูถ่ืงจัึดให้้มีูมูาต์รการในการแจ้ึงเบาะแส่
ห้รือ้ข้้อ้ร้อ้งเรียนการกระที่ำาผิดกฎห้มูาย จึรรยาบรรณี
ห้รือ้พัฤติ์กรรมูทีี่�อ้าจึส่่อ้ ถ่ืงการทุี่จึ ริต์ห้รือ้ปิระพัฤติ์ 
มิูชอ้บข้อ้งบุคคลใน บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ทัี่�งจึากพันักงานและ 
ผู้มีูส่่ว็นได้เสี่ยและรายงานที่างการเงินทีี่�ไมู่ถืูกต้์อ้ง ห้รือ้ 
ระบบการคว็บคุมูภายในทีี่�บกพัร่อ้ง เพัื�อ้ให้้ผู้มีูส่่ว็นได้เส่ีย
ช่ว็ยส่อ้ดส่่อ้งดูแล 

บี .กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการที่บที่ว็นนโยบายทีี่�ส่ำาคัญและ
กระบว็นการปิฏิบัติ์งานทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับ
นโยบายการต่์อ้ต้์านการทีุ่จึริต์คอ้ร์รัปิชันทีี่�กำาห้นดข่้�น และ
ส่ื�อ้ส่ารให้้บุคลากรทีุ่กระดับข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ย่ดถืือ้และ
ปิฏิบติั์ต์ามูอ้ยา่งเครง่ครัด โดยตั์�งแต่์ปีิ 2561 บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ 
ได้รับรอ้งการเป็ินส่มูาชิกแนว็ร่ว็มูต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชันข้อ้ง 
ภาคเอ้กชนไที่ย (CAC-Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption) และในเดือ้นมีูนาคมู 2564 
บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ผา่นการต่์อ้อ้ายุการรับรอ้งการเป็ินส่มูาชิก 
แนว็ร่ว็มูต่์อ้ต้์านคอ้ร์รัปิชันข้อ้งภาคเอ้กชนไที่ย ครั�งทีี่� 1  
(CAC Re-Certification) 

การประเมินิความเส่ียง
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ให้้คว็ามูส่ำาคัญในการบริห้ารจัึดการ 
คว็ามูเส่ี�ยงจ่ึงจัึดให้้มีูคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง  
(RMC-Risk Management Committee) ที่ำาห้น้าทีี่�กำาห้นด
และที่บที่ว็นนโยบายการบรหิ้ารจัึดการคว็ามูเส่ี�ยง กำากับดแูล
การบริห้ารจัึดการคว็ามูเส่ี�ยงให้้เป็ินไปิอ้ย่างมีูปิระส่ิที่ธุิภาพั
และปิระสิ่ที่ธุิผลอ้ย่างต่์อ้เนื�อ้งและรายงานผลการกำากับ
ดูแลการบริห้ารจัึดการคว็ามูเส่ี�ยงต่์อ้คณีะกรรมูการจัึดการ
และคณีะกรรมูการบริษััที่ต์ามูลำาดับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
จัึดให้้มีูการปิระเมูนิและบรหิ้ารจัึดการคว็ามูเส่ี�ยงข้อ้งอ้งค์กร  
(Corporate Risk Profile) โดยได้พัิจึารณีาปัิจึจัึยต่์าง ๆ  
ทัี่�งภายในและภายนอ้กอ้งค์กร ซ่�งอ้าจึมูีผลกระที่บต่์อ้การ
ดำาเนินธุุรกิจึ ทัี่�งในปิัจึจุึบันและอ้นาคต์ รว็มูถ่ืงการติ์ดต์ามู
การบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยงผ่านดัชนีชี�วั็ดคว็ามูเส่ี�ยง (KRIs-Key 

Risk Indicators) และการจัึดที่ำามูาต์รการจัึดการคว็ามูเส่ี�ยง 
(Mitigation Plan) เพัื� อ้ให้้มัู�นใจึถ่ืงผลการดำาเนินงาน 
ข้อ้งห้นว่็ยงานและอ้งค์กรให้้เป็ินไปิต์ามูเป้ิาห้มูายทีี่�กำาห้นดไว้็ 
อี้กทัี่� ง เพัื� อ้ลดคว็ามูเส่ี� ยงทีี่� อ้าจึส่่งผลกระที่บต่์อ้การ
ดำาเนินธุุรกิจึ และมีูกระบว็นการที่บที่ว็นและติ์ดต์ามูการ 
ดำาเนินงานอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ นอ้กจึากนั�น บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ได้ให้้คว็ามูส่ำาคัญกับการบริห้ารจัึดการคว็ามูต่์อ้เนื� อ้ง 
ที่างธุุรกิจึ (BCM-Business Continuity Management)  
โดยได้จัึดให้้มีูระบบเต์รียมูคว็ามูพัร้อ้มูในการบริห้ารจัึดการ
กับภาว็ะวิ็กฤต์ และคว็ามูเส่ี�ยงจึากภัยคุกคามูต่์าง ๆ ทีี่�อ้าจึ
เกิดข้่�น และมีูการติ์ดต์ามูที่บที่ว็นแผนงานอ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ 
เพัื�อ้ให้้ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ส่ามูารถืบริห้ารคว็ามูต่์อ้เนื�อ้งที่าง
ธุุรกิจึได้อ้ยา่งส่มูบูรณี์และมีูปิระส่ิที่ธุภิาพั
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การควบคุมการปฏิิบัติิงานิ
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการคว็บคุมูการดำาเนินงานโดยมีูการ
ว็างแผนและการคว็บคุมูต์ามูห้ลักการคว็บคมุูภายในทีี่�ดี อ้าทิี่ 
การใช้ดัชนีวั็ดผลการปิฏิบัติ์งาน (KPI) การแบ่งแยกห้น้าทีี่� 
คว็ามูรับผิดชอ้บ ข้อ้บเข้ต์อ้ำานาจึการอ้นุมัูติ์ซ่�งรว็มูถ่ืงว็งเงิน
อ้ำานาจึอ้นุมัูติ์ในแต่์ละระดับ (LOA-Line of Authority) 
อ้ย่างเห้มูาะส่มูต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึ และส่ื�อ้ส่ารให้้บุคลากร
ทีุ่กระดับข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ รับที่ราบอ้ย่างทัี่�ว็ถ่ืง เพัื�อ้ให้้
มัู�นใจึว่็ามีูระบบการต์รว็จึส่อ้บและการถ่ืว็งดุลอ้ำานาจึกันได้ 
มีูการกำาห้นดแนว็ที่างปิฏิบัติ์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการที่ำารายการ
ทีี่�มีูห้รือ้อ้าจึมีูคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลปิระโยชน์ โดยคำาน่งถ่ืง
ปิระโยชน์สู่งสุ่ดข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นและผู้มีูส่่ว็นได้เส่ียเป็ินส่ำาคัญ มีู
การติ์ดต์ามูดูแลการดำาเนินงานข้อ้งบริษััที่ย่อ้ย/บริษััที่ร่ว็มู 
โดยแต่์งตั์�งผู้บรหิ้ารเข้า้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการในบรษัิัที่ยอ่้ย 
/บริษััที่รว่็มู เพัื�อ้มีูส่ว่็นรว่็มูในการกำาห้นดนโยบาย รับที่ราบ
ข้้อ้มููลและติ์ดต์ามูผลการดำาเนินงาน มีูการดูแลป้ิอ้งกัน
ที่รพััยส์่นิข้อ้ง บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์ไมูใ่ห้้ส่ญูห้ายห้รอื้ใชไ้ปิในที่าง 

ทีี่�ไมู่เห้มูาะส่มู และมูีการถ่ืว็งดุลการต์รว็จึส่อ้บอ้ำานาจึจึาก
ห้น่ว็ยงาน และคณีะกรรมูการทีี่�ได้รับแต่์งตั์�งโดยเฉพัาะ ฝ่้าย
ต์รว็จึส่อ้บภายใน และคณีะกรรมูการบริห้ารคว็ามูเส่ี�ยง มีูการ 
จัึดที่ำาแผนบริห้ารคว็ามูต่์อ้เนื�อ้งข้อ้งอ้งค์กร (BCP-Business  
Continuity Plan) เพัื�อ้รับมืูอ้กับเห้ตุ์การณ์ี เช่น มูาต์รการ 
การป้ิอ้งกันการแพัรร่ะบาดข้อ้ง COVID-19 โดยมีูมูาต์รการ
การปิฏิบติั์งานทีี่�บา้น (Work from Home) มูาต์รการการจึำากัด 
การเข้า้อ้อ้กข้อ้งบุคคลภายนอ้ก (Restricted Area) มูาต์รการ 
เว้็นระยะห่้างที่างสั่งคมู (Social Distancing) กำาห้นดจึำานว็น
ผู้เข้้าร่ว็มูปิระชุมูในห้้อ้งปิระชุมูและการปิระชุมูผ่านระบบ
อ้อ้นไลน์ (Video Conference) เปิน็ต้์น อี้กทัี่�งฝ่้ายเลข้านุการ
บริษััที่ที่ำาห้น้าทีี่�ดูแลให้้การปิฏิบัติ์งานข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
และคณีะกรรมูการบริษััที่ รว็มูถ่ืงการเปิิดเผยข้้อ้มููลเป็ินไปิต์ามู 
ก ฎ ห้ มู า ย ว่็ า ด้ ว็ ย ห้ ลั ก ที่ รั พั ย์ แ ล ะ ต์ ล า ด ห้ ลั ก ที่ รั พั ย์  
ข้อ้้กำาห้นดข้อ้งส่ำานักงานคณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รพััยแ์ละ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย ์(ก.ล.ต์.) และข้อ้้กฎห้มูายต่์าง ๆ  ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง 

บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้ดำาเนินการบริห้ารจัึดการระบบส่ารส่นเที่ศ
และการส่ื�อ้ส่ารให้้มีูคว็ามูมัู�นคงปิลอ้ดภัย เพัื�อ้คว็ามูยั�งยืน
และคว็ามูต่์อ้เนื�อ้งที่างธุุรกิจึ โดยในปีิ 2564 มีูการเพัิ�มู
ข้ีดคว็ามูส่ามูารถืข้อ้งระบบส่ารส่นเที่ศและการสื่�อ้ส่าร  
เพัื�อ้ต์อ้บส่นอ้งต่์อ้การปิฏิบัติ์งานในทุี่กมิูติ์ ภายใต้์ส่ภาว็ะ
วิ็กฤต์และการเปิลี�ยนแปิลงต่์าง ๆ ไมู่ว่็าจึะเป็ิน Digital  
Disruption และ Digital Transformation รว็มูถ่ืงส่ถืานการณี์ 
COVID-19 ให้้เป็ินไปิต์ามูมูาต์รฐานส่ากล International 
Security Standard ISO/IEC27001 และ U.S. National  
Institute of Technology Cyber Security Framework  
(NIST) เพัื� อ้ดำาเนินการให้้ส่อ้ดคล้อ้งและเป็ินไปิต์ามู 

พัระราชบัญญัติ์การรักษัาคว็ามูมัู�นคงปิลอ้ดภัยไซเบอ้ร์ 
พั.ศ. 2562 และพัระราชบัญญัติ์คุ้มูครอ้งข้้อ้มููลส่่ว็นบุคคล 
พั.ศ. 2562 นอ้กจึากนี�ยังมีูช่อ้งที่างการส่ื�อ้ส่ารภายในทีี่�มีู 
ปิระสิ่ที่ธุิภาพัและเพีัยงพัอ้ เพัื�อ้ให้้ผู้บริห้ารทุี่กระดับและ 
ทีุ่กฝ่้ายมีูข้้อ้มููลทีี่�ถืูก ต้์อ้งเพีัยงพัอ้ต่์อ้การปิฏิบั ติ์งาน 
และการตั์ดส่นิใจึ มีูการส่ื�อ้ส่ารภายในทีี่�เกี�ยว็ข้อ้้งกับนโยบาย 
ระเบียบ/คำาสั่�ง และปิระกาศต่์าง ๆ ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
รว็มูถ่ืงการส่ื� อ้ส่ารอ้งค์คว็ามูรู้ ต่์าง ๆ อ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้  
รว็มูถ่ืง มีูช่อ้งที่างการสื่� อ้ส่ารเพัื� อ้ เผยแพัร่ ข้้อ้มููลกับ 
บุคคลภายนอ้ก เพัื� อ้ให้้ผู้ถืือ้หุ้้นและนักลงทุี่นส่ามูารถื 
รับที่ราบข้้อ้มููลอ้ย่างเพีัยงพัอ้และทัี่นต่์อ้เว็ลา 

ระบบสารสนิเทศูและการส่่อสารขั้อมูล
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ระบบการติิดำติาม
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการติ์ดต์ามูผลการดำาเนินงานและปิระเมิูนผลระบบ 
การคว็บคุมูภายใน การเปิรียบเทีี่ยบผลการดำาเนินงานกับเป้ิาห้มูายทีี่�กำาห้นด 
อ้ย่างส่มูำาเส่มูอ้ ห้ากพับว่็ามีูปัิจึจัึยแว็ดล้อ้มูทีี่�จึะส่่งผลกระที่บต่์อ้ผลการ 
ดำาเนินงานจึะได้มีูการปิรับเปิลี�ยนแผนกลยุที่ธุ์ทีี่�เห้มูาะส่มู รว็มูทัี่�งวิ็เคราะห์้ 
ห้าส่าเห้ตุ์กรณีีทีี่�ผลการดำาเนินงานจึริงไมู่เป็ินไปิต์ามูแผนงานห้รือ้มูาต์รฐาน 
ทีี่�กำาห้นดไว้็ และมีูการรายงานผลต่์อ้ผู้บริห้าร คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ และ 
คณีะกรรมูการบริษััที่อ้ยา่งส่มูำาเส่มูอ้ 

นอ้กจึากนี�  ฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายในข้อ้ง บี .กริมู เพัาเว็อ้ร์ มีูการว็างแผน 
การต์รว็จึส่อ้บปิระจึำาปีิให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับทิี่ศที่างกลยุที่ธุ์ข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
โดยพัิจึารณีาจึากคว็ามูเส่ี�ยงทีี่�ส่ำาคัญทีี่�ส่ง่ผลกระที่บต่์อ้การดำาเนินงาน การเพัิ�มูข้่�น
ข้อ้งจึำานว็นโครงการ กระบว็นการห้รือ้ระบบงาน คำารอ้้งข้อ้จึากผู้บรหิ้าร และ/ห้รือ้ 
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ (ถ้ืามีู) เพัื�อ้ส่อ้บที่านคว็ามูเพีัยงพัอ้และคว็ามูเห้มูาะส่มู 
ข้อ้งระบบการคว็บคุมูภายในแต่์ละกิจึกรรมู ทัี่�งนี� ฝ่้ายต์รว็จึส่อ้บภายในได้ให้้ 
คำาปิร่กษัาและรายงานผลการต์รว็จึส่อ้บต์ามูแผนงานต์รว็จึส่อ้บการคว็บคุมู
ภายในทีี่�ว็างไว้็ต่์อ้คณีะกรรมูการจัึดการ และคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บอ้ย่าง
ส่มูำาเส่มูอ้ต์ลอ้ดปิี 2564 เพัื�อ้นำาไปิดำาเนินการแก้ไข้ปิรับปิรุงเพัิ�มูปิระส่ิที่ธุิภาพั 
และปิระส่ิที่ธุผิข้อ้งการคว็บคุมูภายใน

โดยในปิี  2564 คณีะกรรมูการบริ ษััที่และคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บมูี 
คว็ามูเห็้นต่์อ้ระบบการคว็บคุมูภายในข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ว่็ามีูการคว็บคุมู
ภายในทีี่� ดีเพัียงพัอ้ เห้มูาะส่มูต่์อ้การดำาเนินธุุรกิจึ ไมู่พับคว็ามูบกพัร่อ้ง 
ทีี่�อ้าจึจึะส่่งผลกระที่บต่์อ้การบรรลุวั็ต์ถืุปิระส่งค์ห้ลักข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ 
และส่อ้ดคล้อ้งกับแบบปิระเมิูนคว็ามูเพีัยงพัอ้ข้อ้งระบบการคว็บคุมูภายใน
ข้อ้งส่ำานักงานคณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพัย์และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ (ก.ล.ต์.)  
ทัี่�งนี�  บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จัึดให้้มีูบุคลากรอ้ย่างเพีัยงพัอ้ทีี่�จึะดำาเนินการต์ามู 
ระบบการคว็บคุมูภายในได้อ้ย่างมีูปิระสิ่ที่ธุิภาพั การดำาเนินกิจึการเป็ินไปิต์ามู
กฎห้มูายและระเบียบข้้อ้บังคับทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง และส่ามูารถืป้ิอ้งกันที่รัพัย์ส่ินจึาก 
การทีี่�คณีะกรรมูการห้รือ้ผู้บริห้ารนำาไปิใช้โดยมิูชอ้บ นอ้กจึากนี� ผู้ส่อ้บบัญชี  
บริษััที่ ไพัร้ซว็อ้เต์อ้ร์เฮาส์่คูเปิอ้ร์ส่เอ้บีเอ้เอ้ส่ จึำากัด ซ่�งเป็ินผู้ต์รว็จึส่อ้บข้้อ้มููล
ที่างการเงินรายไต์รมูาส่และงบการเงินปิระจึำาปีิ 2564 ได้ให้้คว็ามูเห็้นว่็า  
ไมู่พับข้้อ้บกพัรอ่้งเกี�ยว็กับระบบการคว็บคุมูภายในทีี่�มีูส่าระส่ำาคัญ
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บีุคัคัลที่ี�อาจมีคัวัามข้ัด้แย้ง ลักษัณะคัวัามสัมพัันธ์ 
ณ วัันที่ี� 31 ธันวัาคัม 2564

การิปีริะกอบีธุริกิจ

บีริิษััที่ บีี.กริิม ด้ริ. เกฮาริ์ด้ ลิงคั์ 
บีิลด้ิ�ง จำากัด้ 
(“บีี.กริิม เกฮาริ์ด้ บีิลด้ิ�ง”)

•  มีกริริมการิริ่วัมกัน คั่อ นายฮาริาลด้์ ลิงคั์ น.ส. คัาโริลีน 
 โมนิคัมาริีคัริีสติน ลิงคั์ และ นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์ 
 กริริมการิบีริิษััที่ เปี็นกริริมการิใน บีี.กริิม เกฮาริ์ด้ บีิลด้ิ�ง

ให้เชี่าและบีริิการิสำานักงาน

• มีกริริมการิเปี็นผูู้้บีริิหาริ คั่อ น.ส. คัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสติน ลิงคั์  
และนายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์ กริริมการิบีริิษััที่ เปี็นผูู้้บีริิหาริใน 
บีี.กริิม เกฮาริ์ด้ บีิลด้ิ�ง

บีริิษััที่ บีี.กริิม เที่ริด้ด้ิ�ง 
คัอริ์เปีอเริชีั�น จำากัด้ 
(“บีี.กริิม เที่ริด้ด้ิ�ง”)

•  มีผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ริ่วัมกัน คั่อ นายฮาริาลด้์ ลิงคั์ จำาหน่ายอะไหล่ อุปีกริณ์ไฟฟา้ ปีั๊ มนำ�า  
และปีั๊ มด้ับีเพัลิง

บีริิษััที่ เคัเอสบีี พ๊ััมส์ จำากัด้
(“เคัเอสบีี พ๊ััมส์”) 

•  มีผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ริ่วัมกัน คั่อ นายฮาริาลด้์ ลิงคั์ นำาเข้้า และจำาหน่ายเคัริ่�องสูบีนำ�า วัาล์วั 
อุปีกริณ์ และอะไหล่

บีริิษััที่ บีี.กริิม อินเตอริ์เนชีั�นแนล 
เซอริ์วัิส จำากัด้
(“บีี.กริิม อินเตอริ์ เซอริ์วัิส”) 

•  มีกริริมการิริ่วัมกัน คั่อ นายฮาริาลด้์ ลิงคั์     
 น.ส. คัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสติน ลิงคั์ และ นายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์ 

กริริมการิบีริิษััที่ เปี็นกริริมการิใน บีี.กริิม อินเตอริ์ เซอริ์วัิส

• กริริมการิเปี็นผูู้้บีริิหาริ คั่อ นายฮาริาลด้์ ลิงคั ์
น.ส. คัาโริลีน โมนิคัมาริีคัริีสติน ลิงคั์ และนายเฟลิกซ์ ด้นัย ลิงคั์ 
กริริมการิบีริิษััที่ เปี็นกริริมการิใน บีี.กริิม อินเตอริ์ เซอริ์วัิส

•  มีผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ริ่วัมกัน คั่อ นายฮาริาลด้์ ลิงคั์

ให้เชี่าอสังหาริิมที่ริัพัย์และบีริิการิ 
ให้คัำาปีริ้กษัา

รายการระหว�างกันิ

บุคคลที่อาจมีความขััดำแย้งและลักษัณะความสัมพันิธุ์

ริายการิริะหวั่างกัน
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ประเภทและลักษัณะรายการระหว�างกันิที่ บี.กริม เพาเวอร์ 
เขั้าทำากับบุคคลที่อาจมีความขััดำแย้ง
บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร์ มีูการที่ำารายการระห้ว่็างกันกับบุคคลทีี่�อ้าจึมีูคว็ามูข้ดัแยง้ ส่ำาห้รับปีิบญัชสี่ิ�นส่ดุวั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู 2562, 2563 
และ 2564 ต์ามูลำาดับ โดยจึำาแนกต์ามูปิระเภที่และลักษัณีะรายการได้ดังต่์อ้ไปินี�

1. รายการที่จะยังคงมีติ�อเนิ่่องติ�อไปในิอนิาคติ

การรับบริการบำารุงรักษัา ซ�อมแซม จัดำหา และซ่�อเคร่่องจักร

บีุคัคัลที่ี�อาจมี
คัวัามข้ัด้แย้ง

ข้นาด้ข้องริายการิ (บีาที่)

ริายละเอียด้
คัวัามเห็นข้อง

คัณะกริริมการิตริวัจสอบี
ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2562

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2563

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2564

เคัเอสบีี พ๊ััมส์
- คั่าใชี้จ่าย
- วััสดุ้คังคัลัง
- เจ้าหนี�การิคั้า

136,492
3,241,500
447,342

40,000
2,177,288

-ไม่มี-

484,670
1,576,251
869,675

ในปีี 2564 โริงไฟฟา้ข้อง
บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ ได้้มี
การิซ่�ออุปีกริณ์และอะไหล่
สำาริอง เพ่ั�อใชี้ในการิ
ด้ำาเนินงานโริงไฟฟา้ 
และมีการิริับีบีริิการิซ่อมแซม
และบีำาริุงริักษัาเคัริ่�องจักริ

คัณะกริริมการิตริวัจสอบีมีคัวัามเห็นวั่า 
ริายการิด้ังกล่าวัมีคัวัามจำาเปี็นและ
สมเหตุสมผู้ล เน่�องจากริายการิด้ังกล่าวั
เปี็นริายการิซ่�ออะไหล่เพ่ั�อซ่อมบีำาริุง
โริงไฟฟา้ ริักษัาเสถืียริภาพั และเพิั�ม
ปีริะสิที่ธิภาพัการิที่ำางานข้องโริงไฟฟา้ 
โด้ยอัตริาและการิชีำาริะริาคัา เปี็นไปีตาม
เง่�อนไข้การิคั้าปีกติข้องธุริกิจโด้ยที่ั�วัไปี 
และสามาริถืเที่ียบีเคัียงได้้กับีที่ี�เคัเอสบีี 
พ๊ััมส์ คัิด้กับีบีุคัคัลภายนอก

ริายการิริะหวั่างกัน
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บีุคัคัลที่ี�อาจมี
คัวัามข้ัด้แย้ง

ข้นาด้ข้องริายการิ (บีาที่)

ริายละเอียด้
คัวัามเห็นข้อง

คัณะกริริมการิตริวัจสอบี
ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2562

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2563

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2564

บีี.กริิม เกฮาริ์ด้ 
บีิลด้ิ�ง
- คั่าใชี้จ่าย
- เจ้าหนี�การิคั้า
- เงินมัด้จำา

40,057,217
805,141

9,023,696

53,306,724
982,036

12,256,642

55,717,135
723,110

11,761,917

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ เชี่าพ่ั�นที่ี� 
เพ่ั�อใชี้เปี็นสำานักงาน 
ที่ี�จอด้ริถื และโกด้ัง
เก็บีอะไหล่และอุปีกริณ์ 

คัณะกริริมการิตริวัจสอบีมีคัวัามเห็นวั่า 
การิเชี่าพ่ั�นที่ี�เพ่ั�อใชี้เปี็นสำานักงานข้อง  
บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ มีคัวัามจำาเปี็นและ
สมเหตุสมผู้ล โด้ยอัตริาคั่าเชี่า เปี็นอัตริา
ริาคัาตลาด้ เที่ียบีเคัียงได้้กับีอัตริาคั่าเชี่า
พ่ั�นที่ี�ที่ี� บีี.กริิม เกฮาริ์ด้ บีิลด้ิ�ง ให้เชี่ากับี
บีุคัคัลภายนอก และเง่�อนไข้การิชีำาริะริาคัา
เปี็นไปีตามปีกติธุริกิจเชี่าอาคัาริโด้ยที่ั�วัไปี

บีี.กริิม อินเตอริ์ 
เซอริ์วัิส
- คั่าใชี้จ่าย
- เจ้าหนี�การิคั้า
- เงินมัด้จำา

3,170,815
18,267

743,310

3,196,436
20,311

743,310

2,497,038
23,590
743,310

บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ เชี่าพ่ั�นที่ี� 
เพ่ั�อใชี้เปี็นพ่ั�นที่ี�จัด้เก็บี
เอกสาริและสำานักงาน

คัณะกริริมการิตริวัจสอบีมีคัวัามเห็นวั่า 
ริายการิด้ังกล่าวั มีคัวัามจำาเปี็นและ
สมเหตุสมผู้ล เน่�องจากพ่ั�นที่ี�จัด้เก็บี
เอกสาริด้ังกล่าวั อยู่ในบีริิเวัณใกล้กับี
สำานักงานข้อง บีี. กริิม เพัาเวัอริ์ 
โด้ยอัตริาคั่าเชี่าเปี็นอัตริาริาคัาตลาด้  
เที่ียบีเคัียงได้้กับีอัตริาคั่าเชี่าพ่ั�นที่ี�ที่ี� บีี.กริิม 
อินเตอริ์ เซอริ์วัิส ให้เชี่ากับีบีุคัคัลภายนอก 
และเง่�อนไข้การิชีำาริะริาคัาเปี็นไปีตามปีกติ
ธุริกิจเชี่าพ่ั�นที่ี�โด้ยที่ั�วัไปี

บีุคัคัลที่ี�อาจมี
คัวัามข้ัด้แย้ง

ข้นาด้ข้องริายการิ (บีาที่)

ริายละเอียด้
คัวัามเห็นข้อง

คัณะกริริมการิตริวัจสอบี
ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2562

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2563

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2564

บีี.กริิม เที่ริด้ด้ิ�ง
- สินที่ริัพัย์
- เจ้าหนี�การิคั้า

749,424
-ไม่มี-

4,481,020
-ไม่มี-

8,015,200
3,183,250

ในปีี 2564 โริงไฟฟา้ข้อง
บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ มีการิติด้ตั�ง 
ริะบีบีคัวับีคัุมแบีบีกริะจาย 
(DCS-Distributed Control 
System) ตู้ไฟฟา้ 
(Distribution Board) และ
อุปีกริณ์สำาหริับีการิด้ำาเนินงาน
โริงไฟฟา้ใหม่ (Replacement)  

คัณะกริริมการิตริวัจสอบีมีคัวัามเห็นวั่า 
ริายการิด้ังกล่าวัมีคัวัามสมเหตุสมผู้ล 
เน่�องจาก บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ มีคัวัามต้องการิ
สินที่ริัพัย์เพ่ั�อการิด้ำาเนินธุริกิจ และริาคัาข้าย 
และเง่�อนไข้การิจา่ยชีำาริะที่ี�คัดิ้ริะหวัา่งกนั
เปีน็ไปีตามปีกติธุริกิจ เที่ียบีเคัียงได้้กับีริาคัา
ที่ี� บีี.กริิม เที่ริด้ด้ิ�ง คัิด้กับีบีุคัคัลภายนอก
โด้ยที่ั�วัไปี

การซ่�อ การเชุ�าและการรับบริการที่เกี่ยวขั้องกับอสังหาริมทรัพย์

การซ่�อสินิทรัพย์

ริายการิริะหวั่างกัน
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บีุคัคัลที่ี�อาจมี
คัวัามข้ัด้แย้ง

ข้นาด้ข้องริายการิ (บีาที่)

ริายละเอียด้
คัวัามเห็นข้อง

คัณะกริริมการิตริวัจสอบี
ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2562

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2563

ริอบีบีัญชีี
สิ�นสุด้วัันที่ี�

31 ธ.คั. 2564

บีี.กริิม เกฮาริ์ด้ 
ลิงคั์ บีิลด้ิ�ง
- ริายได้้
- ลูกหนี�การิคั้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

218,781
-ไม่มี-

606,331
-ไม่มี-

ตั�งแต่ปีี 2563 บีี.กริิม 
เพัาเวัอริ์ ได้้มีการิจำาหน่ายไฟฟา้
จากริะบีบีพัลังงานแสงอาที่ิตย์
แบีบีติด้ตั�งบีนหลังคัา 
(Solar Rooftop) ซ้�งมี
ริะยะเวัลาสญัญา 15 ปีี 
นบัีตั�งแตว่ันัเริิ�มตน้ซ่�อข้ายไฟฟา้
เพ่ั�อใชี้ในการิด้ำาเนินงานธุริกิจ  

คัณะกริริมการิตริวัจสอบีมีคัวัามเห็นวั่า
ริายการิด้ังกล่าวัมีคัวัามสมเหตุสมผู้ล
เน่�องจากการิข้ายไฟฟา้เปี็นธุริกิจหลัก
ข้อง บีี.กริิม เพัาเวัอริ์ นอกจากนี� 
ริาคัาข้ายและเง่�อนไข้ในการิข้ายไฟฟา้
เปี็นไปีตามสัญญาเชี่นเด้ียวักับีที่ี�คัิด้กับี
ลูกคั้าริายอ่�นในตลาด้ บีี.กริิม อินเตอริ์ 

เซอริ์วัิส
- ริายได้้
- ลูกหนี�การิคั้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

111,041
-ไม่มี-

349,699
-ไม่มี-

2. รายการที่คาดำว�าจะไม�มีติ�อไปในิอนิาคติ 

-ไมู่มีู-

มาติรการและขัั�นิติอนิการอนิุมัติิการทำารายการระหว�างกันิ 

ต์ามูมูติ์คณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 4/2559 เมืู�อ้วั็นทีี่� 8 มิูถืุนายน 2559 ได้มีูการกำาห้นดมูาต์รการและข้ั�นต์อ้นการอ้นุมัูติ์ 
การที่ำารายการระห้ว่็างกันข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ยกับบุคคลทีี่�อ้าจึมีูคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลปิระโยชน์ มีูส่ว่็นได้เส่ีย 
ห้รือ้อ้าจึมีูคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลปิระโยชน์ในอ้นาคต์กับ บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ นั�น บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูาย 
ว่็าด้ว็ยห้ลักที่รัพัยแ์ละต์ลาดห้ลักที่รัพัย ์ข้อ้้บังคับ ปิระกาศ และคำาสั่�งข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดที่นุ และต์ลาดห้ลักที่รัพัยฯ์ 
ทัี่�งนี� ผู้ทีี่�มีูส่่ว็นได้เสี่ยจึะไมู่ส่ามูารถืเข้้ามูามีูส่่ว็นร่ว็มูในการพิัจึารณีาอ้นุมัูติ์รายการดังกล่าว็ได้ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าการเข้้าที่ำา 
รายการดังกล่าว็จึะไมู่เป็ินการโยกย้าย ห้รือ้ถ่ืายเที่ผลปิระโยชน์ระห้ว่็างบริษััที่  ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้นข้อ้งบริษััที่ แต่์เป็ินการที่ำารายการ
ทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ ได้คำาน่งถ่ืงปิระโยชน์สู่งสุ่ดข้อ้งผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กราย ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะปิฏิบัติ์ต์ามูข้้อ้กำาห้นดเกี�ยว็กับ 
การเปิิดเผยรายการระห้ว่็างกันในห้มูายเห้ต์ุปิระกอ้บงบการเงินทีี่�ได้รับการต์รว็จึส่อ้บจึากผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ และแบบ 
แส่ดงรายการข้้อ้มููลปิระจึำาปีิ/แบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ

รายไดำ้จากการขัายไฟฟา้
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ในกรณีีทีี่�กฎห้มูายกำาห้นดให้้รายการระห้ว่็างกันนั�นต้์อ้ง 
ได้รบัอ้นุมัูติ์จึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบรษัิัที่ ห้รอื้ทีี่�ปิระชุมู
ผู้ถืือ้หุ้้น บ.ี กรมิู เพัาเว็อ้ร ์จึะจัึดให้้มีูคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ 
เข้้าร่ว็มูปิระชุมูเพัื� อ้พัิจึารณีาและให้้คว็ามูเห้็นเกี�ยว็กับ 
คว็ามูจึำาเป็ินในการที่ำารายการและคว็ามูส่มูเห้ต์ุส่มูผล 
ข้อ้งรายการนั�น ๆ เพัื�อ้ให้้มัู�นใจึว่็าการเข้้าที่ำารายการต์ามูทีี่�
เส่นอ้นั�นเปิ็นไปิเพัื�อ้ปิระโยชน์สู่งสุ่ดข้อ้ง บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ทัี่� งนี�  ในการเข้้าที่ำารายการทีี่� เป็ินข้้อ้ต์กลงที่างการค้า 
ทีี่�มีูเงื�อ้นไข้การค้าโดยทัี่�ว็ไปิ และรายการทีี่�เป็ินข้้อ้ต์กลง
ที่างการค้าทีี่�ไมู่เป็ินเงื� อ้นไข้การค้าโดยทัี่�ว็ไปิ ให้้เปิ็นไปิ 
ต์ามูห้ลักการดังนี�

การทำารายการทีเ่ปน็ิขัอ้ติกลงทางการค้าทีม่ี
เง่่อนิไขัการค้าโดำยทั่วไป

คณีะกรรมูการบริษััที่ได้อ้นุมัูติ์เป็ินห้ลักการให้้ฝ่้ายจัึดการ
ส่ามูารถือ้นุมัูติ์การที่ำารายการระห้ว่็างกันทีี่�เป็ินข้้อ้ต์กลง
ที่างการค้าทีี่�มีูเงื� อ้นไข้การค้าโดยทัี่�ว็ไปิระห้ว่็าง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ และบริษััที่ยอ่้ย กับกรรมูการ ผู้บริห้าร ห้รือ้บุคคล
ทีี่�มีูคว็ามูเกี�ยว็ข้้อ้งได้ ห้ากรายการดังกล่าว็นั�นมีูข้้อ้ต์กลง
ที่างการค้าในลักษัณีะเดียว็กับทีี่�วิ็ญญููชนจึะพั่งกระที่ำากับ
คู่ส่ัญญาทัี่�ว็ไปิในส่ถืานการณ์ีเดียว็กัน ด้ว็ยอ้ำานาจึต่์อ้รอ้ง
ที่างการค้าทีี่�ปิราศจึากอิ้ที่ธุิพัลในการทีี่�ต์นมูีส่ถืานะเปิ็น
กรรมูการ ผู้บริห้าร ห้รือ้บุคคลทีี่�มีูคว็ามูเกี�ยว็ข้้อ้ง (แล้ว็แต่์
กรณีี)

ทัี่�งนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะจัึดที่ำารายงานส่รุปิการที่ำาธุุรกรรมู 
ดังกล่าว็เพัื�อ้รายงานในการปิระชุมูคณีะกรรมูการในครั�ง
ต่์อ้ไปิ

การทำารายการที่เป็นิขั้อติกลงทางการค้า 
ที่ไม�เป็นิเง่่อนิไขัการค้าโดำยทั่วไป

การที่ำารายการทีี่�เป็ินข้้อ้ต์กลงที่างการค้าทีี่�ไมู่เป็ินเงื�อ้นไข้
การค้าโดยทัี่�ว็ไปิจึะต้์อ้งได้รับการพัิจึารณีาและให้้คว็ามูเห้็น
โดยคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บจึะเป็ินผู้ให้้คว็ามูเห็้นเกี�ยว็กับ 
คว็ามูจึำาเป็ินในการเข้้าที่ำารายการและคว็ามูเห้มูาะส่มู 
ที่างด้านราคาข้อ้งรายการนั�น ๆ โดยพัิจึารณีาเงื�อ้นไข้ต่์าง ๆ 
ให้้เป็ินไปิต์ามูลักษัณีะการดำาเนินธุุรกิจึปิกติ์ในอุ้ต์ส่าห้กรรมู 
และ/ห้รือ้ มีูการเปิรียบเทีี่ยบกับราคาข้อ้งบุคคลภายนอ้ก 
และ/ห้รือ้ ราคาต์ลาด และ/ห้รือ้ มีูราคาห้รือ้เงื�อ้นไข้ข้อ้งการ
ที่ำารายการดังกล่าว็ในระดับเดียว็กันกับบุคคลภายนอ้ก และ/
ห้รือ้ ส่ามูารถืแส่ดงให้้เห้็นได้ว่็าการที่ำารายการดังกล่าว็นั�น 
มีูการกำาห้นดราคาห้รือ้เงื�อ้นไข้ทีี่�ส่มูเห้ต์สุ่มูผลห้รอื้เป็ินธุรรมู
ก่อ้นนำาเส่นอ้ต่์อ้คณีะกรรมูการบริษััที่ ห้รือ้ทีี่�ปิระชุมูผู้ถืือ้หุ้้น 
(แล้ว็แต่์กรณีี) เพัื�อ้พัิจึารณีาอ้นุมัูติ์ต่์อ้ไปิ 

ทัี่� ง นี�  ใ ห้้ปิฏิบั ติ์ต์ามูกฎห้มูายว่็าด้ว็ยห้ลักที่รัพัย์และ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ รว็มูทัี่�งข้้อ้บังคับ ปิระกาศ และคำาส่ั�ง
ข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทุี่น และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ฯ  
รว็มูถ่ืงการปิฏิบัติ์ต์ามูข้้อ้กำาห้นดเกี�ยว็กับการเปิิดเผยข้้อ้มููล
การที่ำารายการทีี่�เกี�ยว็โยงกัน

ในกรณีีทีี่�คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บไมู่มีูคว็ามูชำานาญในการ
พัจิึารณีารายการระห้ว่็างกันทีี่�อ้าจึจึะเกิดข่้�น บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
จึะแต่์งตั์�งผู้เชี�ยว็ชาญอิ้ส่ระห้รือ้ผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่  
เป็ินผู้ให้้คว็ามูเห้น็เกี�ยว็กับรายการระห้ว่็างกันดังกล่าว็เพัื�อ้ให้้ 
คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ คณีะกรรมูการบริษััที่ ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้น 
(แล้ว็แต่์กรณีี) ใช้เป็ินข้้อ้มููลปิระกอ้บการตั์ดส่ินใจึ เพัื�อ้ให้้ 
มัู�นใจึว่็าการเข้้าที่ำารายการดังกล่าว็มีูคว็ามูจึำาเป็ินและ 

ริายการิริะหวั่างกัน



243บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

มีูคว็ามูส่มูเห้ต์ุส่มูผล โดยคำาน่งถ่ืงผลปิระโยชน์ข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร ์เป็ินส่ำาคัญ ทัี่�งนี� บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ จึะเปิิดเผยรายการ
ระห้ว่็างกันไว้็ในแบบแส่ดงรายการข้อ้้มููลปิระจึำาปีิ/แบบ 56-1 
One Report ปิระจึำาปีิ และห้มูายเห้ต์ุปิระกอ้บงบการเงิน 
ทีี่�ได้รับการต์รว็จึส่อ้บจึากผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่

บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ ปิฏิบติั์ต์ามูกฎ ระเบียบ ข้ั�นต์อ้นข้อ้งส่ำานักงาน
คณีะกรรมูการกำากับห้ลักที่รัพัย์และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ 
คณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่น และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์แห้่ง
ปิระเที่ศไที่ย ในเรื�อ้งทีี่�เกี�ยว็กับการที่ำารายการระห้ว่็างกัน 
รายการทีี่�เกี�ยว็โยงกัน และการได้มูาห้รือ้จึำาห้น่ายไปิซ่�ง
ที่รัพัย์ส่ินภายใต้์กฎเกณีฑ์์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งข้อ้งบริษััที่จึดที่ะเบียน
อ้ยา่งเครง่ครัด

นิโยบายการทำารายการระหว�างกนัิ
ในิอนิาคติ
รายการระห้ว่็างกันทีี่�อ้าจึเกิดข้่�นในอ้นาคต์นั�น บ.ีกริมู เพัาเว็อ้ร์ 
จึะปิฏิบัติ์ให้้เป็ินไปิต์ามูกฎห้มูายว่็าด้ว็ยห้ลักที่รัพัย์และ
ต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ ข้้อ้บังคับ ปิระกาศ คำาส่ั�ง ห้รือ้ข้้อ้กำาห้นด
ข้อ้งคณีะกรรมูการกำากับต์ลาดทีุ่น ส่ำานักงานคณีะกรรมูการ
กำากับห้ลักที่รัพัย์และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์ และต์ลาดห้ลักที่รัพัย์
แห้่งปิระเที่ศไที่ย รว็มูถ่ืงการปิฏิบัติ์ต์ามูข้้อ้กำาห้นดเกี�ยว็กับ
การเปิิดเผยข้้อ้มููลการที่ำารายการเกี�ยว็โยงกันข้อ้ง บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์  ห้รือ้บริษััที่ย่อ้ยต์ามูมูาต์รฐานการบัญชีทีี่�กำาห้นด
โดยส่ภาวิ็ชาชีพับัญชีในพัระบรมูราชูปิถัืมูภ์ 

ทัี่�งนี� การเข้้าที่ำารายการดังกล่าว็จึะต้์อ้งไมู่เปิ็นการโยก
ย้าย ห้รือ้ถ่ืายเที่ผลปิระโยชน์ระห้ว่็างบริษััที่ ห้รือ้ผู้ถืือ้หุ้้น

ข้อ้งบริษััที่ แต่์ต้์อ้งเป็ินการที่ำารายการทีี่� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
ได้คำาน่งถ่ืงปิระโยชน์สู่งสุ่ดข้อ้งบริษััที่และผู้ถืือ้หุ้้นทีุ่กราย 

แนิวโน้ิมการทำารายการระหว�างกันิ
ในิอนิาคติ
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ คาดว่็าในอ้นาคต์ รายการรับบริการบำารุง
รักษัาและซ่อ้มูแซมูเครื�อ้งจัึกร ซื�อ้อ้ะไห้ล่ วั็ส่ดุเครื�อ้งจัึกร 
และอุ้ปิกรณี์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการดำาเนินงานข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้าและ
การปิระกันภัยโรงไฟ์ฟ์้าจึะยังคงมีูอ้ยู่ เพัื�อ้ซ่อ้มูบำารุงรักษัา
เส่ถีืยรภาพั เพัิ�มูปิระส่ิที่ธุภิาพัการที่ำางานข้อ้งโรงไฟ์ฟ์้า และ 
บริห้ารคว็ามูเสี่�ยงภัยทีี่�เกิดข่้�นกับโรงไฟ์ฟ้์า โดย บี.กริมู  
เพัาเว็อ้ร์ จึะดำาเนินการต์ามูข้ั�นต์อ้นการดำาเนินการจัึดซื�อ้
จัึดจ้ึางซ่�งถืูกรับรอ้งโดยคณีะกรรมูการบริษััที่ เมืู�อ้วั็นทีี่� 8 
มิูถืุนายน 2559

บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ คาดว่็าในอ้นาคต์ รายการค้าทัี่�ว็ไปิ เช่น  
การซื� อ้ส่ินค้า การให้้บริการจ่ึายเงินเดือ้นพันักงานแก่ 
บริษััที่ในเครือ้ การให้้บริการเช่าห้้อ้งปิระชุมู การเช่าพัื�นทีี่�
ส่ำานักงาน การรับบริการอ้าห้ารและเครื�อ้งดื�มู การซื�อ้ข้อ้งข้วั็ญ 
เป็ินต้์น จึะยังคงเกิดข่้�นเช่นกัน  โดย บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  
จึะดำาเนินการให้้ราคาและเงื�อ้นไข้ชำาระราคาเป็ินไปิต์ามู
เงื�อ้นไข้การค้าปิกติ์ 

นอ้กจึากนี� บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์ อ้าจึจึะมีูการปิรับโครงส่ร้างกลุ่มู
ในอ้นาคต์เพัื�อ้ให้้ส่อ้ดคล้อ้งกับแผนการดำาเนินธุุรกิจึข้อ้ง 
บี.กริมู เพัาเว็อ้ร์  โดยการลงทีุ่นห้รือ้ลดส่ัดส่่ว็นเงินลงทีุ่น 
จึะดำาเนินการให้้ราคาและเงื�อ้นไข้การชำาระราคามีูคว็ามู
เห้มูาะส่มู เป็ินไปิต์ามูห้ลักเกณีฑ์์และกฎห้มูายทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง
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รายงานิความรับผิดำชุอบขัองคณะกรรมการบริษััท
ติ�อรายงานิทางการเงินิ

เรียน ท่ี่านผู้ถืือ้หุ้้น

คณีะกรรมูการบริษััที่ได้ให้้คว็ามูส่ำาคัญต่์อ้ห้น้าทีี่�และคว็ามูรับผิดชอ้บดูแลกิจึการบริษััที่ให้้เป็ินไปิต์ามูนโยบายการกำากับดูแล
กิจึการทีี่�ดี การกำากับดูแลงบการเงินและส่ารส่นเที่ศที่างการเงินทีี่�ปิรากฎในแบบ 56-1 One Report ปิระจึำาปีิ ให้้มีูข้้อ้มููล 
ทีี่�ถืูกต้์อ้งครบถ้ืว็น เปิิดเผยข้้อ้มููลอ้ย่างเพีัยงพัอ้และเห้มูาะส่มู งบการเงินได้ถืือ้ปิฏิบัติ์ต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงิน 
ในปิระเที่ศไที่ย ถืือ้ปิฏิบัติ์อ้ย่างครบถ้ืว็น และใช้ดุลยพัินิจึอ้ย่างระมูัดระวั็ง รว็มูถ่ืงการจัึดให้้มีูและดำารงรักษัาไว้็ซ่�งระบบ 
การคว็บคุมูภายในทีี่�มีูปิระส่ิที่ธุิผลเพัื�อ้ให้้เชื�อ้มัู�นอ้ย่างมีูเห้ต์ุผลต่์อ้คว็ามูน่าเชื�อ้ถืือ้ได้ข้อ้งงบการเงิน การดแูลรกัษัาที่รพััยส์่นิ 
ทีี่�มีูระบบการป้ิอ้งกันทีี่�ดี ไมูมีู่รายการที่จุึรติ์ห้รอื้มีูการดำาเนินการทีี่�ผิดปิกติ์อ้ยา่งมีูส่าระส่ำาคัญ และเป็ินปิระโยชน์สู่งสุ่ดต่์อ้บริษััที่ 
รว็มูทัี่�งมีูการปิฏิบัติ์ต์ามูกฎห้มูายและกฎเกณีฑ์์ทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ซ่�งคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บได้รายงานผลการปิฏิบัติ์งานต่์อ้ 
คณีะกรรมูการบริษััที่แล้ว็ และได้รายงานคว็ามูเห้็นเกี�ยว็กับเรื�อ้งนี�ในรายงานคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บซ่�งปิรากฏในแบบ  
56-1 One Report ปิระจึำาปีิ

คณีะกรรมูการบริษััที่มีูคว็ามูเห็้นว่็าการกำากับดูแลกิจึการและระบบการคว็บคุมูภายในข้อ้งบริษััที่ โดยรว็มูอ้ยูใ่นระดับทีี่�นา่พัอ้ใจึ
และส่ามูารถืให้้คว็ามูเชื�อ้มัู�นอ้ย่างมีูเห้ตุ์ผลต่์อ้คว็ามูเชื�อ้ถืือ้ได้ข้อ้งงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะบริษััที่ ส่ำาห้รับปีิสิ่�นสุ่ด 
วั็นทีี่� 31 ธุันว็าคมู พั.ศ. 2564 ซ่�งผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งบริษััที่ได้ต์รว็จึส่อ้บต์ามูมูาต์รฐานการส่อ้บบัญชี และแส่ดงคว็ามูเห้็นว่็า 
งบการเงินดังกล่าว็แส่ดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแส่เงินส่ดโดยถูืกต้์อ้งต์ามูทีี่�คว็รในส่าระส่ำาคัญต์ามูมูาต์รฐาน 
การรายงานที่างการเงิน

 นายปกรณ์์ ทวีสีิิน นายฮาราลด์์ ลิงค์์
 ปิระธุานกรรมูการ ปิระธุานเจ้ึาห้น้าทีี่�บริห้าร

ริายงานคัวัามริับีผู้ิด้ชีอบีข้องคัณะกริริมการิบีริิษััที่ต่อริายงานที่างการิเงิน

ห้มูายเห้ต์ุ

นายปิกรณี ์ที่วี็ส่นิ ได้รบัการแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูส่ามูญัผู้ถืือ้หุ้้นปิระจึำาปีิ 2564 เมืู�อ้วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 ให้้ดำารงต์ำาแห้นง่กรรมูการ โดยมูผีลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 22 เมูษัายน 2564 
และได้รับแต่์งตั์�งจึากทีี่�ปิระชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่ ครั�งทีี่� 2/2565 เมืู�อ้วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ์ 2565 ให้้ดำารงต์ำาแห้น่งปิระธุานกรรมูการแที่นนายฮาราลด์ ลิงค์ ทีี่�ลาอ้อ้ก 
จึากต์ำาแห้น่ง โดยมีูผลตั์�งแต่์วั็นทีี่� 24 กุมูภาพัันธุ ์2565
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รายงานิขัองผู้สอบบัญชุีรับอนิุญาติ

เสนิอ ผู้ถื่อหุ้นิและคณะกรรมการขัองบริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัดำ (มหาชุนิ)

ความเห็นิ

ข้้าพัเจ้ึาเห็้นว่็า งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการแส่ดงฐานะการเงินรว็มูข้อ้งบรษัิัที่ บ.ีกรมิู เพัาเว็อ้ร ์จึำากัด (มูห้าชน) 
(บริษััที่) และบริษััที่ย่อ้ย (กลุ่มูกิจึการ) และฐานะการเงินเฉพัาะกิจึการข้อ้งบริษััที่ ณี วั็นทีี่� 31 ธุันว็าคมู พั.ศ. 2564 และ 
ผลการดำาเนินงานรว็มูและผลการดำาเนินงานเฉพัาะกิจึการ รว็มูถ่ืงกระแส่เงินส่ดรว็มูและกระแส่เงินส่ดเฉพัาะกิจึการส่ำาห้รับ 
ปีิส่ิ�นสุ่ดวั็นเดียว็กัน โดยถืูกต้์อ้งต์ามูทีี่�คว็รในส่าระส่ำาคัญต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงิน 

งบการเงินิที่ติรวจสอบ

งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการปิระกอ้บด้ว็ย

• งบแส่ดงฐานะการเงินรว็มูและงบแส่ดงฐานะการเงินเฉพัาะกิจึการ ณี วั็นทีี่� 31 ธุนัว็าคมู พั.ศ. 2564

• งบกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จึรว็มูและงบกำาไรข้าดทีุ่นเบ็ดเส่ร็จึเฉพัาะกิจึการส่ำาห้รับปีิส่ิ�นสุ่ดวั็นเดียว็กัน 

• งบแส่ดงการเปิลี�ยนแปิลงส่ว่็นข้อ้งเจ้ึาข้อ้งรว็มูและงบแส่ดงการเปิลี�ยนแปิลงส่ว่็นข้อ้งเจ้ึาข้อ้งเฉพัาะกิจึการส่ำาห้รับปีิสิ่�นสุ่ด 
 วั็นเดียว็กัน 

• งบกระแส่เงินส่ดรว็มูและงบกระแส่เงินส่ดเฉพัาะกิจึการส่ำาห้รับปีิส่ิ�นสุ่ดวั็นเดียว็กัน และ

• ห้มูายเห้ตุ์ปิระกอ้บงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการซ่�งปิระกอ้บด้ว็ยนโยบายการบัญชีทีี่�ส่ำาคัญและห้มูายเห้ตุ์ 
 เรื�อ้งอื้�น ๆ

เกณฑ์ในิการแสดำงความเห็นิ

ข้า้พัเจ้ึาได้ปิฏิบติั์งานต์รว็จึส่อ้บต์ามูมูาต์รฐานการส่อ้บบญัชี คว็ามูรบัผิดชอ้บข้อ้งข้้าพัเจ้ึาได้กล่าว็ไว้็ในส่ว่็นข้อ้งคว็ามูรบัผิดชอ้บ 
ข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีต่์อ้การต์รว็จึส่อ้บงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการในรายงานข้อ้งข้้าพัเจ้ึา ข้้าพัเจ้ึามีูคว็ามูเป็ิน
อิ้ส่ระจึากกลุ่มูกิจึการและบริษััที่ต์ามูข้้อ้กำาห้นดจึรรยาบรรณีข้อ้งผู้ปิระกอ้บวิ็ชาชีพับัญชีทีี่�กำาห้นดโดยส่ภาวิ็ชาชีพับัญชี 
ในส่่ว็นทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการต์รว็จึส่อ้บงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการ และข้้าพัเจ้ึาได้ปิฏิบัติ์ต์ามูคว็ามูรับผิดชอ้บ 
ด้านจึรรยาบรรณีอื้�น ๆ ซ่�งเป็ินไปิต์ามูข้้อ้กำาห้นดเห้ล่านี� ข้้าพัเจ้ึาเชื�อ้ว่็าห้ลักฐานการส่อ้บบัญชีทีี่�ข้้าพัเจ้ึาได้รับเพัียงพัอ้และ
เห้มูาะส่มูเพัื�อ้ใช้เป็ินเกณีฑ์์ในการแส่ดงคว็ามูเห็้นข้อ้งข้้าพัเจ้ึา

เร่่องสำาคัญในิการติรวจสอบ

เรื�อ้งส่ำาคัญในการต์รว็จึส่อ้บคือ้เรื�อ้งต่์าง ๆ  ทีี่�มีูนัยส่ำาคัญทีี่�ส่ดุต์ามูดลุยพันิิจึเยี�ยงผู้ปิระกอ้บวิ็ชาชพีัข้อ้งข้า้พัเจ้ึาในการต์รว็จึส่อ้บ
งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการส่ำาห้รับงว็ดปัิจึจุึบนั ข้า้พัเจ้ึาได้นำาเรื�อ้งเห้ล่านี�มูาพัจิึารณีาในบรบิที่ข้อ้งการต์รว็จึส่อ้บ
งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการโดยรว็มูและในการแส่ดงคว็ามูเห็้นข้อ้งข้้าพัเจ้ึา ทัี่�งนี� ข้้าพัเจ้ึาไมู่ได้แส่ดงคว็ามูเห็้น
แยกต่์างห้ากส่ำาห้รับเรื�อ้งเห้ล่านี�

ริายงานข้องผูู้้สอบีบีัญชีีอนุญาต
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เริ่�องสำาคััญในการิตริวัจสอบี วัิธีการิตริวัจสอบี

การแบ่่งแยกกิจการของบ่ริษััทย่อยทางอ้อม

อ้างถื้งหมายเหตุปีริะกอบีงบีการิเงินข้้อ 4.1 การิบีัญชีีสำาหริับีงบี 
การิเงนิริวัม ข้อ้ 7 ปีริะมาณการิที่างบีญัชีทีี่ี�สำาคััญและการิใชีด้้ลุยพิันจิ 
และหมายเหตุปีริะกอบีงบีการิเงินข้้อ 16 เงินลงทีุ่นในบีริิษััที่ย่อย

เม่�อวันัทีี่� 1 กริกฎาคัม พั.ศ. 2564 Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint 
Stock Company (“DTE”) ซ้�งเปี็นบีริิษััที่ย่อยที่างอ้อมในปีริะเที่ศ
เวัยีด้นาม ทีี่�กลุม่กิจการิถ่ือสว่ันได้เ้สียริอ้ยละ 55 ด้ำาเนนิการิแบ่ีงแยก 
กิจการิภายใต้สัญญาแบ่ีงแยกกิจการิกับี Energy Joint Stock  
Company (“DTE1”) ซ้�งเปี็นบีริิษััที่ที่ี�จัด้ตั�งข้้�นใหม่โด้ยผูู้้ถื่อหุ้นที่ี�ไม่มี
อำานาจคัวับีคัมุข้อง DTE แลว้ัเสริจ็ โด้ย DTE ตกลงโอนสนิที่ริพััยส์ทุี่ธิ
ข้องโคัริงการิโริงไฟฟา้พัลังงานแสงอาที่ิตย์ DT1 พัริ้อมที่ั�งสัญญา 
ซ่�อข้ายไฟฟา้ทีี่�มกีำาลังการิผู้ลิต 180 เมกะวัตัต์ ข้อง DTE ให้กบัี DTE1 
เพ่ั�อแลกกับีการิเพิั�มข้้�นข้องส่วันได้้เสียริ้อยละ 41.25 ใน DTE

นอกจากนี� ได้้มีการิกำาหนด้เง่�อนไข้เฉพัาะสำาหริับีการิแบี่งแยกสถืานี
ไฟฟา้ย่อยข้อง DTE โด้ยการิอนุญาตให้ DTE1 ยังคังสามาริถืใชี้งาน
สถืานไีฟฟา้ยอ่ยเพ่ั�อปีริะโยชีนใ์นการิด้ำาเนนิงานข้อง DT1 ตอ่ไปีได้โ้ด้ย
ไม่มีคั่าใช้ีจ่าย เพ่ั�อแลกกับีสัด้ส่วันคัวัามเป็ีนเจ้าในสถืานีไฟฟา้ย่อย 
ที่ี�เพิั�มข้้�นริ้อยละ 41.25

ผูู้้บีริิหาริพิัจาริณาวั่าริายการินี�ถ่ือเปี็นการิเปีลี�ยนแปีลงสัด้ส่วันข้อง
สว่ันได้เ้สยีที่ี�ไม่มอีำานาจคัวับีคัมุภายใตม้าตริฐานการิริายงานที่างการิ
เงนิฉบัีบีที่ี� 10 เร่ิ�องงบีการิเงินริวัม ผู้ลตา่งริะหว่ัางการิปีรัิบีปีริงุมลูคัา่
ตามบัีญชีขี้องส่วันได้เ้สีย ทีี่�ไมม่อีำานาจคัวับีคุัมกบัีมลูคัา่ยตุธิริริมข้อง
สิ�งตอบีแที่นที่ี�จ่าย ถืูกริับีริู้ในส่วันข้องผูู้้เปี็นเจ้าข้องข้องบีริิษััที่ใหญ่

ข้า้พัเจา้ใหค้ัวัามสำาคััญกบัีการิตริวัจสอบีริายการินี�เน่�องจากคัวัามซบัี
ซ้อนข้องเง่�อนไข้ในการิแบี่งแยกกิจการิ และมูลค่ัาข้องสิ�งตอบีแที่น
ที่ี�จ่ายซ้�งเปี็นจำานวันทีี่�มีสาริะสำาคััญ เง่�อนไข้ในสัญญาต้องใชี้การิ
ตีคัวัามและการิวัิเคัริาะห์ที่ี�สำาคััญ และการิปีริะเมินมูลคั่ายุติธริริมข้อง
สนิที่รัิพัยส์ทุี่ธิข้อง DT1 ริวัมถืง้มลูค่ัายตุธิริริมข้องสทิี่ธิในการิใชีส้ถืานี
ไฟฟา้ยอ่ย ซ้�งถือ่ริวัมเป็ีนสิ�งตอบีแที่นทีี่�โอนให้นั�น อาศัยด้ลุยพิันจิข้อง
ผูู้บ้ีริหิาริ ในการิกำาหนด้ข้อ้มลูและข้อ้สมมตฐิานในวัธีิการิปีริะเมนิมลูคัา่ 
ริวัมถื้งอัตริาคัิด้ลด้ที่ี�ใชี้

ข้้อมูลและข้้อสมมติฐานหลักทีี่�ใช้ีในการิปีริะเมินมูลค่ัายุติธริริม ได้้แก่ 
อัตริาค่ัาไฟฟ้า กำาลังการิผู้ลิตข้องโริงไฟฟ้า อัตริาการิเติบีโต  
คัา่ใชีจ่้ายในการิด้ำาเนนิงาน โคัริงสริา้งเงนิที่นุ และอตัริาคัดิ้ลด้ที่ี�ใชีก้บัี
ปีริะมาณการิกริะแสเงินสด้

วัิธีการิตริวัจสอบีข้องข้้าพัเจ้าสำาหริับีเริ่�องด้ังกล่าวัปีริะกอบีด้้วัย

- ที่ำาคัวัามเข้้าใจเง่�อนไข้ต่าง ๆ ข้องสัญญาแบ่ีงแยกกิจการิเพ่ั�อ
ปีริะเมินคัวัามเหมาะสมข้องวัิธีการิบีัญชีีที่ี�ผูู้้บีริิหาริพิัจาริณาวั่า
ริายการิแบี่งแยกกิจการิด้ังกล่าวัเปี็นการิเปีลี�ยนแปีลงสัด้ส่วัน
ข้องสว่ันได้้เสยีที่ี�ไม่มอีำานาจคัวับีคัมุภายใตม้าตริฐานการิริายงาน
ที่างการิเงินฉบีับีที่ี� 10

- ให้ผูู้้เชีี�ยวัชีาญข้องข้้าพัเจ้าสอบีที่านคัวัามเหมาะสมและคัวัามสม
เหตุสมผู้ลข้องวิัธีการิที่ี�ใชี้ในการิปีริะเมินมูลคั่ายุติธริริม ตริริกะ
ข้องวิัธกีาริปีริะเมินและการิคัำานวัณการิปีริะมาณอตัริาคัดิ้ลด้และ
ปีัจจัยในการิคัิด้ลด้ โด้ยเปีริียบีเที่ียบีกับีข้้อมูลข้องผูู้้เล่นริายอ่�น 
ในอุตสาหกริริมที่ี�เปีริียบีเที่ียบีกันได้้

- ปีริะเมินคัวัามสมเหตุสมผู้ลข้องข้้อมูลและข้้อสมมติฐานหลักที่ี�ใชี ้
ในการิปีริะเมินมูลคั่ายุติธริริมข้องมูลคั่าข้องสิ�งตอบีแที่นทีี่�จ่าย 
โด้ยเปีรีิยบีเทีี่ยบีกับีสัญญาทีี่�เกี�ยวัข้้อง ข้้อมูลในอดี้ตข้อง DT1 
และข้้อมูลในตลาด้ข้องอุตสาหกริริมที่ี�เปีริียบีเที่ียบีกันได้้

- ที่ำาคัวัามเข้า้ใจและปีริะเมนิวัธิกีาริข้องผูู้บ้ีริหิาริสำาหริบัีการิปีริะเมนิ
มูลคั่ายุติธริริมข้องสิที่ธิในการิใชี้สถืานีไฟฟา้ย่อยที่ี�ให้แก่ DTE1

- ที่ด้สอบีการิคัำานวัณริายการิปีริับีปีริุงมูลคั่าตามบีัญชีีข้องส่วัน 
ได้เ้สยีที่ี�ไม่มอีำานาจคัวับีคัมุ ริวัมถืง้ผู้ลตา่งจากมลูคัา่ยตุธิริริมข้อง
สิ�งตอบีแที่นที่ี�จ่ายที่ี�บีันที่้กอยู่ในส่วันข้องเจ้าข้อง

- ปีริะเมินคัวัามเหมาะสมและคัวัามเพีัยงพัอข้องการิเปิีด้เผู้ยข้้อมูล
ในหมายเหตุปีริะกอบีงบีการิเงินที่ี�เกี�ยวัข้้องกับีริายการินี� 

จากการิปีฏิบิีติังานข้า้งตน้ ข้า้พัเจา้ไมพ่ับีข้อ้สงัเกตที่ี�มสีาริะสำาคัญัใน
วัิธีการิที่างบีัญชีีที่ี�ใช้ีและการิเปีิด้เผู้ยข้้อมูลสำาหรัิบีริายการิแบี่งแยก 
กจิการิดั้งกลา่วั นอกจากนี� ข้อ้มูลและข้อ้สมมติฐานหลักที่ี�ผูู้บ้ีริหิาริใช้ี
ในการิปีริะเมนิมลูคัา่ยตุธิริริมข้องสิ�งตอบีแที่นที่ี�จา่ยมคีัวัามสอด้คัล้อง
กับีหลักฐานที่ี�มี
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เริ่�องสำาคััญในการิตริวัจสอบี วัิธีการิตริวัจสอบี

การประเมินการด้้อยค่่าของเงินทุนในบ่ริษััทย่อย บ่ริษััทร่วมและ
การร่วมค่้า

อ้างถื้งหมายเหตุปีริะกอบีงบีการิเงินข้้อ 7 ปีริะมาณการิที่างบัีญชี ี
ที่ี�สำาคััญและการิใช้ีดุ้ลยพิันิจ หมายเหตุปีริะกอบีงบีการิเงินข้้อ 16  
เงินลงทีุ่นในบีริิษััที่ย่อย และหมายเหตุปีริะกอบีงบีการิเงินข้้อ 17  
เงินลงทีุ่นในบีริิษััที่ริ่วัมและการิริ่วัมคั้า

ณ วัันทีี่� 31 ธันวัาคัม พั.ศ. 2564 บีริิษััที่มีเงินลงทีุ่นในบีริิษััที่ย่อย  
บีริิษััที่ริ่วัมและการิริ่วัมคั้าในจำานวันที่ี�เปี็นสาริะสำาคััญ ผูู้้บีริิหาริ 
ได้้ปีริะเมินถื้งการิมีอยู่ข้องข้้อบ่ีงชีี�การิด้้อยค่ัาข้องส่วันได้้เสีย 
ในบีริิษััที่ย่อย บีริิษััที่ริ่วัม และการิริ่วัมคั้าด้ังกล่าวั อย่างน้อยทีุ่กปีี

ข้้าพัเจ้าให้คัวัามสำาคััญกับีการิตริวัจสอบีริายการินี�เน่�องจากการิ
ปีริะเมินถื้งการิมีอยู่ข้องข้้อบี่งชีี�การิด้้อยค่ัาข้องมูลคั่าเงินลงทีุ่นนั�น
อาศัยดุ้ลยพิันิจ ในกริณีที่ี�เกิด้ข้้อบ่ีงชีี�การิด้้อยค่ัา กริะบีวันการิและ 
วัิธีการิในการิกำาหนด้มูลคั่าที่ี�คัาด้วั่าจะได้้ริับีคั่นยังข้้�นอยู่กับีข้้อ
สมมติฐานซ้�งอาศัยการิใชี้ดุ้ลยพิันิจข้องผูู้้บีริิหาริ

มูลคั่าที่ี�คัาด้วั่าจะได้้ริับีคั่นคัำานวัณจากมูลคั่ายุติธริริมหักด้้วัยต้นทีุ่น 
ในการิจำาหน่าย ข้อ้มลูและข้อ้สมมตฐิานหลกัที่ี�ใช้ีในการิปีริะมาณมลูคัา่
ปีัจจุบีันสุที่ธิข้องกริะแสเงินสด้ในอนาคัต ได้้แก่ อัตริาคั่าไฟฟา้ กำาลัง
การิผู้ลิตข้องโริงไฟฟา้ อัตริาการิเติบีโต ริาคัาวััตถืุด้ิบี คั่าใชี้จ่ายใน
การิด้ำาเนินงาน โคัริงสริ้างเงินทีุ่น และอัตริาคัิด้ลด้

จากการิปีริะเมินข้องผูู้้บีริิหาริ มูลคั่าที่ี�คัาด้วั่าจะได้้ริับีคั่นสูงกวั่ามูลคั่า
ตามบีัญชีีข้องเงินลงทีุ่น และไม่ได้้ริับีริู้การิด้้อยคั่า

วัิธีการิตริวัจสอบีข้องข้้าพัเจ้าสำาหริับีเริ่�องด้ังกล่าวัปีริะกอบีด้้วัย

- สอบีถืามผูู้้บีริิหาริเกี�ยวักับีสภาวัะตลาด้ในปีัจจุบีันและสถืานะข้อง
บีริิษััที่ย่อย บีริิษััที่ริ่วัม และกิจการิริ่วัมคั้าแต่ละแห่ง เพ่ั�อปีริะเมิน
ข้้อบี่งชีี�การิด้้อยคั่าที่ี�อาจเกิด้ข้้�น

- ให้ผูู้้เชีี�ยวัชีาญข้องข้้าพัเจ้าสอบีที่านคัวัามเหมาะสมและคัวัาม
สมเหตุสมผู้ลข้องวัิธีการิที่ี�ใชี้ในการิปีริะเมินมูลคั่า ตริริกะข้อง
วัิธีการิปีริะเมินและการิคัำานวัณ การิปีริะมาณอัตริาคัิด้ลด้และ
ปีัจจัยในการิคัิด้ลด้ โด้ยเปีริียบีเที่ียบีกับีข้้อมูลข้องผูู้้เล่นริายอ่�น
ในอุตสาหกริริมที่ี�เปีริียบีเที่ียบีกันได้้

- ปีริะเมนิคัวัามสมเหตุสมผู้ลข้องข้อ้มูลและข้อ้สมมติฐานหลกัที่ี�ใชีใ้น
การิปีริะเมนิมลูคัา่ที่ี�คัาด้วัา่จะได้ร้ิบัีค่ัน โด้ยเปีริยีบีเที่ยีบีกบัีสญัญา
ที่ี�เกี�ยวัข้้อง ข้้อมูลในอดี้ต และข้้อมูลในตลาด้ข้องอุตสาหกริริม 
ที่ี�เปีริียบีเที่ียบีกันได้้

- ที่ด้สอบีการิวิัเคัริาะห์คัวัามอ่อนไหวัข้องข้้อสมมติฐานหลักเพ่ั�อ
ปีริะเมินวั่าปีัจจัยใด้มีคัวัามอ่อนไหวัต่อมูลคั่าที่ี�คัาด้วั่าจะได้้ริับีคั่น 
และผู้ลกริะที่บีที่ี�อาจเกิด้ข้้�นจากชี่วังข้องผู้ลลัพัธ์ที่ี�เปี็นไปีได้้

- ปีริะเมินคัวัามเหมาะสมและคัวัามเพีัยงพัอข้องการิเปิีด้เผู้ยข้้อมูล
ในหมายเหตุปีริะกอบีงบีการิเงินที่ี�เกี�ยวัข้้องกับีริายการินี� 

จากการิปีฏิิบัีติงานข้้างต้น ข้้าพัเจ้าไม่พับีข้้อสังเกตทีี่�มีสาริะสำาคััญ 
ในการิปีริะเมนิข้อ้บีง่ชีี�การิด้อ้ยคัา่ข้องผูู้บ้ีริหิาริ นอกจากนี� ข้อ้มลูและ 
ข้อ้สมมติฐานหลักที่ี�ผูู้บ้ีริิหาริใช้ีในการิปีริะเมินมูลคัา่ที่ี�คัาด้วัา่จะได้้รัิบีคัน่ 
มีคัวัามสอด้คัล้องกับีหลักฐานที่ี�มี
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ขั้อมูลอ่่นิ 

กรรมูการเปิน็ผู้รับผิดชอ้บต่์อ้ข้้อ้มููลอื้�น ข้อ้้มููลอื้�นปิระกอ้บด้ว็ย ข้อ้้มููลซ่�งรว็มูอ้ยูใ่นรายงานปิระจึำาปีิ แต่์ไมู่รว็มูถ่ืงงบการเงินรว็มู
และงบการเงินเฉพัาะกิจึการ และรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบญัชทีีี่�อ้ยูใ่นรายงานนั�น ข้า้พัเจ้ึาคาดว่็าข้า้พัเจ้ึาจึะได้รบัรายงานปิระจึำาปีิ
ภายห้ลังวั็นทีี่�ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีนี� 

คว็ามูเห็้นข้อ้งข้้าพัเจ้ึาต่์อ้งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการไมู่ครอ้บคลุมูถ่ืงข้อ้้มููลอื้�น และข้า้พัเจ้ึาไมู่ได้ให้้คว็ามูเชื�อ้มัู�น 
ต่์อ้ข้้อ้มููลอื้�น

คว็ามูรบัผิดชอ้บข้อ้งข้า้พัเจ้ึาทีี่�เกี�ยว็เนื�อ้งกับการต์รว็จึส่อ้บงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการคือ้ การอ่้านและพัจิึารณีา
ว่็าข้้อ้มููลอื้�นมีูคว็ามูข้ัดแย้งทีี่�มีูส่าระส่ำาคัญกับงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการ ห้รือ้กับคว็ามูรู้ทีี่�ได้รับจึากการ 
ต์รว็จึส่อ้บข้อ้งข้้าพัเจ้ึา ห้รือ้ปิรากฏว่็าข้้อ้มููลอื้�นมีูการแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จึจึริงอั้นเป็ินส่าระส่ำาคัญห้รือ้ไมู่ 

เมืู�อ้ข้า้พัเจ้ึาได้อ่้านรายงานปิระจึำาปีิ ห้ากข้า้พัเจ้ึาส่รุปิได้ว่็ามีูการแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ข้ดัต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จึจึริงอั้นเป็ินส่าระส่ำาคัญ ข้้าพัเจ้ึาต้์อ้ง
ส่ื�อ้ส่ารเรื�อ้งดังกล่าว็กับคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ

ความรับผิดำชุอบขัองกรรมการติ�องบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการ 

กรรมูการมูีห้น้าทีี่�รับผิดชอ้บในการจัึดที่ำาและนำาเส่นอ้งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการเห้ล่านี� โดยถืูกต้์อ้งต์ามู 
ทีี่�คว็รต์ามูมูาต์รฐานการรายงานที่างการเงิน และรับผิดชอ้บเกี�ยว็กับการคว็บคุมูภายในทีี่�กรรมูการพัิจึารณีาว่็าจึำาเป็ิน เพัื�อ้ให้้
ส่ามูารถืจัึดที่ำางบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการทีี่�ปิราศจึากการแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จึจึริงอั้นเป็ินส่าระส่ำาคัญ
ไมู่ว่็าจึะเกิดจึากการทีุ่จึริต์ห้รือ้ข้้อ้ผิดพัลาด 

ในการจัึดที่ำางบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการ กรรมูการรับผิดชอ้บในการปิระเมูินคว็ามูส่ามูารถืข้อ้งกลุ่มูกิจึการ
และบริษััที่ในการดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้ง เปิิดเผยเรื�อ้งทีี่�เกี�ยว็กับการดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้ง (ต์ามูคว็ามูเห้มูาะส่มู) และการใช้เกณีฑ์์
การบัญชีส่ำาห้รับการดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้ง เว้็นแต่์กรรมูการมีูคว็ามูตั์�งใจึทีี่�จึะเลิกกลุ่มูกิจึการและบริษััที่ ห้รือ้ห้ยุดดำาเนินงาน 
ห้รือ้ไมู่ส่ามูารถืดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้งต่์อ้ไปิได้ 

คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บมูหี้น้าทีี่�ชว่็ยกรรมูการในการกำากับดูแลกระบว็นการในการจัึดที่ำารายงานที่างการเงินข้อ้งกลุ่มูกิจึการ
และบริษััที่
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ความรับผิดำชุอบขัองผู้สอบบัญชุีติ�อการติรวจสอบงบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการ

การต์รว็จึส่อ้บข้อ้งข้า้พัเจ้ึามีูวั็ต์ถืปุิระส่งค์เพัื�อ้ให้้ได้คว็ามูเชื�อ้มัู�นอ้ย่างส่มูเห้ตุ์ส่มูผลว่็างบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการ
โดยรว็มูปิราศจึากการแส่ดงข้อ้้มููลทีี่�ข้ดัต่์อ้ข้อ้้เท็ี่จึจึรงิอั้นเป็ินส่าระส่ำาคัญห้รอื้ไมู ่ไมูว่่็าจึะเกิดจึากการที่จุึรติ์ห้รอื้ข้อ้้ผดิพัลาด และ
เส่นอ้รายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบญัชซี่�งรว็มูคว็ามูเห้น็ข้อ้งข้า้พัเจ้ึาอ้ยูด้่ว็ย คว็ามูเชื�อ้มัู�นอ้ยา่งส่มูเห้ต์สุ่มูผลคือ้คว็ามูเชื�อ้มัู�นในระดับส่งู 
แต่์ไมูไ่ด้เป็ินการรบัปิระกันว่็าการปิฏิบติั์งานต์รว็จึส่อ้บต์ามูมูาต์รฐานการส่อ้บบัญชจีึะส่ามูารถืต์รว็จึพับข้อ้้มููลทีี่�ข้ดัต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จึจึรงิ
อั้นเป็ินส่าระส่ำาคัญทีี่�มีูอ้ยูไ่ด้เส่มูอ้ไปิ ข้อ้้มููลทีี่�ข้ดัต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จึจึรงิอ้าจึเกิดจึากการที่จุึรติ์ห้รอื้ข้้อ้ผิดพัลาด และถืือ้ว่็ามีูส่าระส่ำาคัญ
เมืู�อ้คาดการณีอ์้ยา่งส่มูเห้ต์สุ่มูผลได้ว่็ารายการทีี่�ข้ดัต่์อ้ข้อ้้เท็ี่จึจึรงิแต่์ละรายการ ห้รือ้ที่กุรายการรว็มูกันจึะมีูผลต่์อ้การตั์ดสิ่นใจึ
ที่างเศรษัฐกิจึข้อ้งผู้ใช้งบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการเห้ล่านี� 

ในการต์รว็จึส่อ้บข้อ้งข้้าพัเจ้ึาต์ามูมูาต์รฐานการส่อ้บบัญชี ข้้าพัเจ้ึาได้ใช้ดุลยพัินิจึเยี�ยงผู้ปิระกอ้บวิ็ชาชีพัและการส่ังเกต์ และ
ส่งส่ัยเยี�ยงผู้ปิระกอ้บวิ็ชาชีพัต์ลอ้ดการต์รว็จึส่อ้บ การปิฏิบัติ์งานข้อ้งข้้าพัเจ้ึารว็มูถ่ืง

• ระบุและปิระเมูินคว็ามูเส่ี�ยงจึากการแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จึจึริงอั้นเป็ินส่าระส่ำาคัญในงบการเงินรว็มูและงบการเงิน
เฉพัาะกิจึการ ไมู่ว่็าจึะเกิดจึากการทุี่จึริต์ห้รือ้ข้้อ้ผิดพัลาด อ้อ้กแบบและปิฏิบัติ์งานต์ามูวิ็ธุีการต์รว็จึส่อ้บเพัื�อ้ต์อ้บส่นอ้ง
ต่์อ้คว็ามูเส่ี�ยงเห้ล่านั�น และได้ห้ลักฐานการส่อ้บบัญชีทีี่�เพีัยงพัอ้และเห้มูาะส่มูเพัื�อ้เป็ินเกณีฑ์์ในการแส่ดงคว็ามูเห้็นข้อ้ง
ข้้าพัเจ้ึา คว็ามูเส่ี�ยงทีี่�ไมู่พับข้้อ้มููลทีี่�ข้ัดต่์อ้ข้้อ้เท็ี่จึจึริงอั้นเป็ินส่าระส่ำาคัญซ่�งเปิ็นผลมูาจึากการทีุ่จึริต์จึะสู่งกว่็าคว็ามูเสี่�ยง
ทีี่�เกิดจึากข้้อ้ผิดพัลาด เนื�อ้งจึากการทีุ่จึริต์อ้าจึเกี�ยว็กับการส่มูรู้รว่็มูคิด การปิลอ้มูแปิลงเอ้กส่ารห้ลักฐาน การตั์�งใจึละเว้็น
การแส่ดงข้้อ้มููล การแส่ดงข้้อ้มููลทีี่�ไมู่ต์รงต์ามูข้้อ้เท็ี่จึจึริงห้รือ้การแที่รกแซงการคว็บคุมูภายใน

• ที่ำาคว็ามูเข้้าใจึในระบบการคว็บคุมูภายในทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับการต์รว็จึส่อ้บ เพัื�อ้อ้อ้กแบบวิ็ธุีการต์รว็จึส่อ้บทีี่�เห้มูาะส่มูกับ
ส่ถืานการณี ์แต่์ไมูใ่ชเ่พัื�อ้วั็ต์ถืปุิระส่งค์ในการแส่ดงคว็ามูเห้น็ต่์อ้คว็ามูมูปีิระส่ทิี่ธุผิลข้อ้งการคว็บคมุูภายในข้อ้งกลุ่มูกิจึการ
และบริษััที่

• ปิระเมิูนคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งนโยบายการบัญชีทีี่�กรรมูการใช้และคว็ามูส่มูเห้ต์ุส่มูผลข้อ้งปิระมูาณีการที่างบัญชี และ 
การเปิิดเผยข้้อ้มููลทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งซ่�งจัึดที่ำาข้่�นโดยกรรมูการ 

• ส่รุปิเกี�ยว็กับคว็ามูเห้มูาะส่มูข้อ้งการใช้เกณีฑ์์การบัญชีส่ำาห้รับการดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้งข้อ้งกรรมูการจึากห้ลักฐานการ
ส่อ้บบัญชีทีี่�ได้รับ และปิระเมิูนว่็ามีูคว็ามูไมู่แน่นอ้นทีี่�มีูส่าระส่ำาคัญทีี่�เกี�ยว็กับเห้ต์ุการณี์ห้รือ้ส่ถืานการณี์ทีี่�อ้าจึเป็ินเห้ต์ุให้้
เกิดข้้อ้ส่งส่ัยอ้ยา่งมีูนัยส่ำาคัญต่์อ้คว็ามูส่ามูารถืข้อ้งกลุ่มูกิจึการและบริษััที่ในการดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้งห้รือ้ไมู่ ถ้ืาข้้าพัเจ้ึาได้ 
ข้้อ้ส่รุปิว่็ามีูคว็ามูไมู่แน่นอ้นทีี่�มีูส่าระส่ำาคัญ ข้้าพัเจ้ึาต้์อ้งกล่าว็ไว้็ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งข้้าพัเจ้ึาโดยให้้ข้้อ้สั่งเกต์ถ่ืง 
การเปิิดเผยข้้อ้มููลในงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้ง ห้รือ้ถ้ืาการเปิิดเผยดังกล่าว็ไมู่เพัียงพัอ้  
คว็ามูเห้น็ข้อ้งข้า้พัเจ้ึาจึะเปิลี�ยนแปิลงไปิ ข้อ้้ส่รุปิข้อ้งข้า้พัเจ้ึาข้่�นอ้ยูกั่บห้ลักฐานการส่อ้บบญัชทีีี่�ได้รบัจึนถ่ืงวั็นทีี่�ในรายงาน
ข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชีข้อ้งข้้าพัเจ้ึา อ้ยา่งไรก็ต์ามู เห้ต์ุการณี์ห้รือ้ส่ถืานการณี์ในอ้นาคต์อ้าจึเป็ินเห้ต์ุให้้กลุ่มูกิจึการต้์อ้งห้ยุดการ
ดำาเนินงานต่์อ้เนื�อ้ง 

• ปิระเมิูนการนำาเส่นอ้ โครงส่ร้างและเนื�อ้ห้าข้อ้งงบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการโดยรว็มู รว็มูถ่ืงการเปิิดเผย
ข้้อ้มููลว่็างบการเงินรว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการแส่ดงรายการ และเห้ต์ุการณี์ในรูปิแบบทีี่�ที่ำาให้้มีูการนำาเส่นอ้ข้้อ้มููล
โดยถืูกต้์อ้งต์ามูทีี่�คว็รห้รือ้ไมู่

• ได้รับห้ลักฐานการส่อ้บบัญชีทีี่�เห้มูาะส่มูอ้ย่างเพีัยงพัอ้เกี�ยว็กับข้้อ้มููลที่างการเงินข้อ้งกิจึการภายในกลุ่มูห้รือ้กิจึกรรมู 
ที่างธุุรกิจึภายในกลุ่มูกิจึการเพัื�อ้แส่ดงคว็ามูเห็้นต่์อ้งบการเงินรว็มู ข้า้พัเจ้ึารับผิดชอ้บต่์อ้การกำาห้นดแนว็ที่าง การคว็บคุมู
ดูแลและการปิฏิบัติ์งานต์รว็จึส่อ้บกลุ่มูกิจึการ ข้้าพัเจ้ึาเป็ินผู้รับผิดชอ้บแต่์เพัียงผู้เดียว็ต่์อ้คว็ามูเห็้นข้อ้งข้้าพัเจ้ึา
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ข้า้พัเจ้ึาได้ส่ื�อ้ส่ารกับคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บในเรื�อ้งต่์าง ๆ  ทีี่�ส่ำาคัญซ่�งรว็มูถ่ืงข้อ้บเข้ต์และชว่็งเว็ลาข้อ้งการต์รว็จึส่อ้บต์ามูทีี่�ได้
ว็างแผนไว้็ ปิระเด็นทีี่�มีูนัยส่ำาคัญทีี่�พับจึากการต์รว็จึส่อ้บ และข้้อ้บกพัรอ่้งทีี่�มีูนัยส่ำาคัญในระบบการคว็บคมุูภายในห้ากข้้าพัเจ้ึา
ได้พับในระห้ว่็างการต์รว็จึส่อ้บข้อ้งข้้าพัเจ้ึา

ข้้าพัเจ้ึาได้ให้้คำารับรอ้งแก่คณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บว่็า ข้้าพัเจ้ึาได้ปิฏิบัติ์ต์ามูข้้อ้กำาห้นดจึรรยาบรรณีทีี่�เกี�ยว็ข้้อ้งกับคว็ามูเป็ิน
อิ้ส่ระและได้ส่ื�อ้ส่ารกับคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บเกี�ยว็กับคว็ามูส่ัมูพัันธุ์ทัี่�งห้มูด ต์ลอ้ดจึนเรื�อ้งอื้�นซ่�งข้้าพัเจ้ึาเชื�อ้ว่็ามีูเห้ต์ุผล
ทีี่�บุคคลภายนอ้กอ้าจึพิัจึารณีาว่็ากระที่บต่์อ้คว็ามูเป็ินอิ้ส่ระข้อ้งข้้าพัเจ้ึาและมูาต์รการทีี่�ข้้าพัเจ้ึาใช้เพัื�อ้ป้ิอ้งกันไมู่ให้้ข้้าพัเจ้ึา
ข้าดคว็ามูเป็ินอิ้ส่ระ

จึากเรื�อ้งทีี่�ส่ื�อ้ส่ารกับคณีะกรรมูการต์รว็จึส่อ้บ ข้้าพัเจ้ึาได้พัิจึารณีาเรื�อ้งต่์าง ๆ ทีี่�มีูนัยส่ำาคัญทีี่�สุ่ดในการต์รว็จึส่อ้บงบการเงิน
รว็มูและงบการเงินเฉพัาะกิจึการในงว็ดปิัจึจุึบันและกำาห้นดเปิ็นเรื�อ้งส่ำาคัญในการต์รว็จึส่อ้บ ข้้าพัเจ้ึาได้อ้ธุิบายเรื�อ้งเห้ล่านี�
ในรายงานข้อ้งผู้ส่อ้บบัญชี เว้็นแต่์กฎห้มูายห้รือ้ข้้อ้บังคับไมู่ให้้เปิิดเผยต่์อ้ส่าธุารณีะเกี�ยว็กับเรื�อ้งดังกล่าว็ ห้รือ้ในส่ถืานการณี์
ทีี่�ยากทีี่�จึะเกิดข้่�น ข้้าพัเจ้ึาพิัจึารณีาว่็าไมู่คว็รส่ื�อ้ส่ารเรื�อ้งดังกล่าว็ในรายงานข้อ้งข้้าพัเจ้ึาเพัราะการกระที่ำาดังกล่าว็ส่ามูารถื
คาดการณ์ีได้อ้ยา่งส่มูเห้ตุ์ผลว่็าจึะมีูผลกระที่บในที่างลบมูากกว่็าผลปิระโยชน์ต่์อ้ส่ว่็นได้เสี่ยส่าธุารณีะจึากการสื่�อ้ส่ารดังกล่าว็ 

บริษััที่ ไพัร้ซว็อ้เต์อ้ร์เฮาส่์คูเปิอ้ร์ส่ เอ้บีเอ้เอ้ส่ จึำากัด

บุญเลิศ  กมลชุนกกุล
ผู้ส่อ้บบัญชีรับอ้นุญาต์เลข้ทีี่� 5339
กรุงเที่พัมูห้านคร
24 กุมูภาพัันธุ ์พั.ศ. 2565
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์  จํ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

� วันที� 31 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 25,706,533,859 19,110,324,827 6,220,134,838 2,205,278,800

เงนิ�ากธนาคารที�มขีอ้�าํกดัในการเบกิ�อน

ภายในหน��ง�ี 10 728,841,382 396,950,590 - -

เงนิ�าก�ระ�าํที�ครบกาํหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน 1,338,668,948 882,186,106 100,000,000 300,000,000

ล�กหนี�การคา้และล�กหนี�อื�น - สทุธิ 11 8,983,094,876 6,818,112,029 4,297,776,458 3,692,173,857

เงนิใหก้�ร้ะยะสั �นแก่ก�ิการอื�น 13 1,291,767,550 562,544,732 116,364,150 104,535,900

เงนิใหก้�ร้ะยะสั �นแก่ก�ิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 40.5 921,989,584 168,551,705 2,465,648,041 8,679,067,296

สว่นของเงนิใหก้�ร้ะยะยาวแก่ก�ิการอื�น

ที���งกาํหนดรบัชาํระภายในหน��ง�ี - 70,132,459 - 70,132,459

สว่นของเงนิใหก้�ร้ะยะยาวแกก่�ิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที���งกาํหนดรบัชาํระภายในหน��ง�ี 40.6 - - 1,043,570,234 453,570,234

อะไหล่และวสัดสุาํรองคลงั - สทุธิ 14 971,266,538 1,032,958,084 112,949 -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 5 51,491,355 14,340,364 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 15 1,064,730,580 822,758,169 139,349,583 103,211,690

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 41,058,384,672 29,878,859,065 14,382,956,253 15,607,970,236

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิ�ากธนาคารที�มขีอ้�าํกดัในการเบกิ�อน

เกนิกวา่หน��ง�ี 10 - 124,112,579 - -

เงนิใหก้�ร้ะยะยาวแก่ก�ิการอื�น - 20,867,541 - 20,867,541

เงนิใหก้�ร้ะยะยาวก�ิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 40.6 225,529,361 - 25,402,101,362 26,235,758,461

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - 10,569,495,318 9,597,688,941

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 (ก) 2,293,227,562 564,928,519 1,822,500,000 -

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 17 (ข) 605,664,501 500,328,076 582,372,516 533,070,232

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 18 10,148,615 4,902,251 - -

ที�ดนิ อาคารและอุ�กร�์ - สทุธิ 19 84,803,806,649 80,300,238,167 1,632,926,724 648,568,962

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 20 1,365,937,868 1,175,768,076 111,663,174 118,529,861

คา่ความนิยม 21 1,169,902,531 1,169,902,531 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 22 12,417,252,023 11,779,173,890 582,725,000 541,343,321

เงนิมดั�าํคา่ซื�อที�ดนิ 41.4 (ง), (ช), (ซ), (ฌ) 428,444,995 545,462,805 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 5 121,966,754 418,118,213 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 308,501,872 252,575,076 9,236,414 9,138,279

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 24 4,388,794,481 3,960,642,752 364,983,120 805,885,465

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 108,139,177,212 100,817,020,476 41,078,003,628 38,510,851,063

รวมสินทรพัย ์ 149,197,561,884 130,695,879,541 55,460,959,881 54,118,821,299

กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุ�ระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะก�ิการเ��นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 26 750,000,000 15,040,160,004

เจา้หนี�การคา้�ละเจา้หนี�อื�น 25 5,690,521,852 5,641,053,202 435,513,826

- 9,134,862,014 
392,325,361

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 42,497,746 39,605,258 42,497,746 39,605,258

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถ�งก�าหนดช�าระภาย�นหน��งปี - สทุธิ 26 2,699,753,000 1,336,452,601 - -

สว่นของหุน้กูท้ี�ถ�งก�าหนดช�าระภาย�นหน��งปี - สทุธิ 27 1,898,226,767 3,697,280,530 - 2,699,053,763

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถ�งก�าหนดช�าระภาย�นหน��งปี 40.7 1,104,500,000 671,500,000 - -

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ที�ถ�งก�าหนดช�าระ

ภาย�นหน��งปี 76,724,051 85,676,604 7,588,400 11,446,767

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 5,300,266 14,255,347 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 114,114,392 133,994,984 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 341,977,847 333,173,618 26,700,281 33,601,439

รวมหนี�สินหมนุเวียน 12,723,615,921 26,993,152,148 512,300,253 12,310,894,602

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เจา้หนี�คา่ก่อสรา้งที�ครบก�าหนดช�าระเกนิกวา่หน��งปี 491,507,479 - 491,507,479 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 26 51,020,301,146 29,138,437,796 3,000,000,000 3,000,000,000

หุน้กู ้- สทุธิ 27 38,220,576,623 28,117,574,744 25,437,388,450 13,436,159,811

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 40.7 - -

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 1,106,209,754

- 1,104,500,000 
861,838,428 95,889,850 100,386,690

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 2,568,134,364 3,439,393,066 - -

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 329,719,144 381,774,761 - -

ประมา�การหนี�สนิข ั �นต��าที�ตอ้งจา่ย

ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า 282,000,961 291,759,526 227,707,086 235,642,229

ประมา�การหนี�สนิการรื�อถอนสนิทรพัย์ 758,400,885 347,550,475 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 477,912,406 451,947,481 46,182,069 45,691,395

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 403,671,549 263,868,888 - -

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 95,658,434,311 64,398,645,165 29,298,674,934 16,817,880,125

รวมหนี�สิน 108,382,050,232 91,391,797,313 29,810,975,187 29,128,774,727

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม�ละงบการเงนิเ�พาะกจิการเป�นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่่อ)
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงฐานะการเงิน



253บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 29

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ 

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้

ชาํระแลว้เตม็มลูคา่ 5,213,800,000 5,213,800,000 5,213,800,000 5,213,800,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 29 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948

หุน้กูด้อ้ยสทิ�ทิี�มลีกั�ณะคลา้ยทุน 30 7,951,674,002 7,951,674,002 7,951,674,002 7,951,674,002

ทุนสาํรองอื�น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,122,900 5,122,900 2,406,000 2,406,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31 523,357,113 411,704,957 523,357,113 411,704,957

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,247,690,487 6,656,743,452 2,314,707,631 1,766,421,665

องคป์ระกอบอื�น�องสว่น�องเจา้�อง (1,114,527,372) (2,412,816,291) - -

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 29,471,157,078 27,470,268,968 25,649,984,694 24,990,046,572

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 11,344,354,574 11,833,813,260 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 40,815,511,652 39,304,082,228 25,649,984,694 24,990,046,572

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 149,197,561,884 130,695,879,541 55,460,959,881 54,118,821,299

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ��าะกจิการเป็นสว่นหน��ง�องงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่่อ)
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
ณ วัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 32 46,545,547,124 43,974,377,335 542,298,142 532,292,653

รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 82,781,923 112,476,883 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 46,628,329,047 44,086,854,218 542,298,142 532,292,653

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (327,001,973) (376,968,404)

ตน้ทุนการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน

(37,860,781,437) (34,752,539,525)

(73,846,500) (95,735,249) - -

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (37,934,627,937) (34,848,274,774) (327,001,973) (376,968,404)

กาํไรข ั �นต้น 8,693,701,110 9,238,579,444 215,296,169 155,324,249

รายไดอ้ื�น 33 187,907,197 250,811,984 2,880,962,244 2,832,960,201

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,672,937,149) (2,038,842,963) (374,556,829) (542,601,984)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน 756,097,342 (333,950,292) 632,235,797 (214,917,560)

ตน้ทุนทางการเงนิ 35 (4,293,451,971) (3,186,435,085) (1,120,992,394) (687,906,882)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) 44,055,284 58,342,077 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

ภาษเีงนิได้ 36 (298,174,917) (233,029,355) 98,135 2,711,079

กาํไรสาํหรบัปี 3,417,196,896 3,755,475,810 2,233,043,122 1,545,569,103

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ��น :

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในม�ลคา่ยตุธิรรมของ

ส�ั�าอนุ�นัธ�เ�ื�อป้องกนัความเสี�ยง - สทุธจิากภาษี (137,409,563) (1,310,932,080) - -

การจดัประเภทรายการจากสาํรองรายการ

ป้องกนัความเสี�ยงไปยงักาํไรขาดทุน - สทุธจิากภาษี 778,978,996 649,845,194 - -

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบ�ดเสร�จอื�นจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) 46,233,006 (12,843,672) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 1,054,099,589 (1,951,281) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 5,159,098,924 3,079,593,971 2,233,043,122 1,545,569,103

การแบง่ปันกาํไร

สว่นที�เป�นของผ�เ้ป�นเจา้ของของบรษิทัให�่ 2,275,704,191 2,174,758,666 2,233,043,122 1,545,569,103

สว่นที�เป�นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 1,141,492,705 1,580,717,144 - -

3,417,196,896 3,755,475,810 2,233,043,122 1,545,569,103

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป�นของผ�เ้ป�นเจา้ของของบรษิทัให�่ 3,678,482,764 1,749,473,564 2,233,043,122 1,545,569,103

สว่นที�เป�นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 1,480,616,160 1,330,120,407 - -

5,159,098,924 3,079,593,971 2,233,043,122 1,545,569,103

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ั �น�ื�น�าน 37 0.72 0.68 0.70 0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ��าะกจิการเป�นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จำ
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 32 46,545,547,124 43,974,377,335 542,298,142 532,292,653

รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 82,781,923 112,476,883 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 46,628,329,047 44,086,854,218 542,298,142 532,292,653

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (327,001,973) (376,968,404)

ตน้ทุนการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน

(37,860,781,437) (34,752,539,525)

(73,846,500) (95,735,249) - -

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (37,934,627,937) (34,848,274,774) (327,001,973) (376,968,404)

กาํไรข ั �นต้น 8,693,701,110 9,238,579,444 215,296,169 155,324,249

รายไดอ้ื�น 33 187,907,197 250,811,984 2,880,962,244 2,832,960,201

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,672,937,149) (2,038,842,963) (374,556,829) (542,601,984)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน 756,097,342 (333,950,292) 632,235,797 (214,917,560)

ตน้ทนุทางการเงนิ 35 (4,293,451,971) (3,186,435,085) (1,120,992,394) (687,906,882)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) 44,055,284 58,342,077 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

ภาษเีงนิได้ 36 (298,174,917) (233,029,355) 98,135 2,711,079

กาํไรสาํหรบัปี 3,417,196,896 3,755,475,810 2,233,043,122 1,545,569,103

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ��น :

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในม�ลคา่ยตุธิรรมของ

ส�ั�าอนุ�นัธ�เ�ื�อป้องกนัความเสี�ยง - สทุธจิากภาษี (137,409,563) (1,310,932,080) - -

การจดัประเภทรายการจากสาํรองรายการ

ป้องกนัความเสี�ยงไปยงักาํไรขาดทุน - สทุธจิากภาษี 778,978,996 649,845,194 - -

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบ�ดเสร�จอื�นจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) 46,233,006 (12,843,672) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 1,054,099,589 (1,951,281) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 5,159,098,924 3,079,593,971 2,233,043,122 1,545,569,103

การแบง่ปันกาํไร

สว่นที�เป�นของผ�เ้ป�นเจา้ของของบรษิทัให�่ 2,275,704,191 2,174,758,666 2,233,043,122 1,545,569,103

สว่นที�เป�นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 1,141,492,705 1,580,717,144 - -

3,417,196,896 3,755,475,810 2,233,043,122 1,545,569,103

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป�นของผ�เ้ป�นเจา้ของของบรษิทัให�่ 3,678,482,764 1,749,473,564 2,233,043,122 1,545,569,103

สว่นที�เป�นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 1,480,616,160 1,330,120,407 - -

5,159,098,924 3,079,593,971 2,233,043,122 1,545,569,103

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ั �น�ื�น�าน 37 0.72 0.68 0.70 0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ��าะกจิการเป�นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิ�ากธนา�ารท��ม�ขอ้จ�ากดัในการเบกิ�อนเ�ิ�มข��น (207,778,213) (107,478) - -

เงนิ�ากปร�จ�าท���รบก�า�นดเกนิกวา่ 3 เดอืนลดลง(เ�ิ�มข��น) (456,482,842) 1,227,593,966 200,000,000 (298,987,177)

เงนิสดรบัช�าร��นืจากเงนิใ�ก้�ร้���สั �น�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.5 - 73,188,000 12,979,573,443 268,761,919

เงนิสดจา่�เ�ื�อใ�ก้�ร้���สั �น�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.5 (529,528,489) (23,466,705) (6,237,209,360) (8,273,211,163)

เงนิสดรบัช�าร��นืจากเงนิใ�ก้�ร้����าว�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.6 12,000,000 - 2,422,341,944 363,570,234

เงนิสดจา่�เ�ื�อใ�ก้�ร้����าว�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.6 (44,160,000) - (2,329,756,032) (8,018,583,296)

เงนิสดรบัช�าร��นืจากเงนิใ�ก้�ร้����าว�กก่จิการอื�น 91,000,000 114,000,000 91,000,000 114,000,000

เงนิสดจา่�เ�ื�อใ�ก้�ร้���สั �น�กก่จิการอื�น (1,061,783,333) (88,252,200) - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อเงนิลงทุนในบรษิทั�อ่�ท���อืเป�นการ�ื�อสนิทร�ั��

- สทุธจิากเงนิสดท��ไดม้า 16 (143,229,190) - - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อเ�ิ�มเงนิลงทุนในบรษิทั�อ่� 16 - - (971,805,738) (23,310,000)

เงนิสดจา่�เ�ื�อลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 (ก) (1,940,279,900) - (1,822,500,000) -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 17 (ก) 201,217,573 234,789,799 - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อเงนิลงทุนในการรว่ม�า้ 17 (ข) (14,967,427) (10,694,400) (8,217,427) (10,694,400)

เงนิสดจา่�เ�ื�อการรวมธุรกจิ - สทุธจิากเงนิสดท��ไดม้า 39 - (1,699,879,684) - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อท��ดนิ อา�าร�ล�อุปกร�� (10,183,399,609) (15,205,867,272) (24,709,586) (27,585,816)

เงนิสดจา่�ดอกเบ���เ�ื�อ�ื�อท��ดนิ อา�าร�ล�อุปกร�� (318,546,604) (74,158,556) (20,508,439) -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อสนิทร�ั��ไมม่�ตวัตน (229,708,522) (167,579,619) (8,044,253) (14,267,497)

6,561,839 7,324,290 771,028 3,357,267

เงนิสดจา่�มดัจ�าเ�ื�อ�ื�อท��ดนิ (25,483,025) (63,743,105) - -

เงนิปันผลรบั 54,264,647 247,251,119 1,486,663,938 2,020,689,361

เงนิสดรบัช�าร��นืเงนิมดัจ�า�า่�ื�อท��ดนิ 142,500,000 - - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อการ��ันา��รงการ (678,568,547) (1,209,241,581) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (15,326,371,642) (16,638,843,426) 5,757,599,518 (13,896,260,568)

�มา�เ�ตุปร�กอบงบการเงนิรวม�ล�งบการเงนิเ��า�กจิการเป�นสว่น�น��งของงบการเงนิน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิสดรบัจากการขา�ท��ดนิ อา�าร�ล�อุปกร�� �ล�สนิทร�ั��ไมม่�ตวัตน
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

รายการปรบัปรงุ

- คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524

- ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 35 50,103,267 41,649,454 16,705,476 15,695,136

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 20,941,220 19,461,699 7,436,808

- คา่เผื�อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -

- คา่เผื�ออะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 14,19 57,960,430 57,960,430 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,069,066 (1,258,504) (177,893) (526,842)

- ดอกเบี�ยรบั 33 (115,117,402) (192,100,125) (1,324,958,004) (975,342,190)

- ดอกเบี�ยจา่ย 3,311,512,822 3,229,594,552 910,457,797 673,820,151

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 28 53,382,763 56,235,417 3,525,603 13,599,570

- คา่ใชจ้า่ยพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 3,808,035

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิข��น 501,679,037

- 27,947,744 

242,078,440 (433,519,466) 214,855,644

- เงนิปันผลรบั 33 - - (1,359,664,202) (1,706,686,991)

- สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) (44,055,284) (58,342,077) - -

- กาํไรขั �นตน้จากการขายผอ่นชาํระ (13,211,444) - - -

- รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (8,935,423) (112,476,883) - -

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,017,864,027) 1,133,517,337 (241,772,955) (494,095,618)

- อะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงั (79,232,058) (34,108,951) (112,949) -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (139,390,947) 26,495,832 (19,909,390) (50,948,946)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (195,323,341) (890,330,771) 137,159,333 (786,260,265)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 58,351,126 (6,109,780,170) (107,231,487) 23,804,043

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,848,000 27,573,231 (6,901,159) 22,429,648

- ประมาณการหนี�สนิข ั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไ��้า (19,578,218) (19,716,231) (15,708,056) (15,818,788)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (27,625,162) (12,938,963) (3,034,929) (44,177)

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (43,893,109) (9,371,444) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 10,218,800,051 6,886,021,294 (94,996,270) (1,382,183,337)

- เงนิสดรบัดอกเบี�ย 74,154,471 185,544,642 554,713,410 198,821,681

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 2,855,592 - -

- เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (464,724,498) (294,117,626) (16,228,502) (7,534,775)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 9,828,230,024 6,780,303,902 443,488,638 (1,190,896,431)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��งของงบการเงนินี�
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
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- คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524
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- คา่เผื�อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -
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งบกระแสเงินสด
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

รายการปรบัปรงุ

- คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524

- ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 35 50,103,267 41,649,454 16,705,476 15,695,136

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 20,941,220 19,461,699 7,436,808

- คา่เผื�อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -

- คา่เผื�ออะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 14,19 57,960,430 57,960,430 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,069,066 (1,258,504) (177,893) (526,842)

- ดอกเบี�ยรบั 33 (115,117,402) (192,100,125) (1,324,958,004) (975,342,190)

- ดอกเบี�ยจา่ย 3,311,512,822 3,229,594,552 910,457,797 673,820,151

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 28 53,382,763 56,235,417 3,525,603 13,599,570

- คา่ใชจ้า่ยพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 3,808,035

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิข��น 501,679,037

- 27,947,744 

242,078,440 (433,519,466) 214,855,644

- เงนิปันผลรบั 33 - - (1,359,664,202) (1,706,686,991)

- สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) (44,055,284) (58,342,077) - -

- กาํไรขั �นตน้จากการขายผอ่นชาํระ (13,211,444) - - -

- รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (8,935,423) (112,476,883) - -

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,017,864,027) 1,133,517,337 (241,772,955) (494,095,618)

- อะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงั (79,232,058) (34,108,951) (112,949) -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (139,390,947) 26,495,832 (19,909,390) (50,948,946)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (195,323,341) (890,330,771) 137,159,333 (786,260,265)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 58,351,126 (6,109,780,170) (107,231,487) 23,804,043

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,848,000 27,573,231 (6,901,159) 22,429,648

- ประมาณการหนี�สนิข ั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไ��้า (19,578,218) (19,716,231) (15,708,056) (15,818,788)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (27,625,162) (12,938,963) (3,034,929) (44,177)

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (43,893,109) (9,371,444) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 10,218,800,051 6,886,021,294 (94,996,270) (1,382,183,337)

- เงนิสดรบัดอกเบี�ย 74,154,471 185,544,642 554,713,410 198,821,681

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 2,855,592 - -

- เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (464,724,498) (294,117,626) (16,228,502) (7,534,775)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 9,828,230,024 6,780,303,902 443,488,638 (1,190,896,431)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

14

งบกระแสเงินนด



259บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิ�ากธนา�ารท��ม�ขอ้จ�ากดัในการเบกิ�อนเ�ิ�มข��น (207,778,213) (107,478) - -

เงนิ�ากปร�จ�าท���รบก�า�นดเกนิกวา่ 3 เดอืนลดลง(เ�ิ�มข��น) (456,482,842) 1,227,593,966 200,000,000 (298,987,177)

เงนิสดรบัช�าร��นืจากเงนิใ�ก้�ร้���สั �น�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.5 - 73,188,000 12,979,573,443 268,761,919

เงนิสดจา่�เ�ื�อใ�ก้�ร้���สั �น�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.5 (529,528,489) (23,466,705) (6,237,209,360) (8,273,211,163)

เงนิสดรบัช�าร��นืจากเงนิใ�ก้�ร้����าว�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.6 12,000,000 - 2,422,341,944 363,570,234

เงนิสดจา่�เ�ื�อใ�ก้�ร้����าว�กก่จิการท��เก���วขอ้งกนั 40.6 (44,160,000) - (2,329,756,032) (8,018,583,296)

เงนิสดรบัช�าร��นืจากเงนิใ�ก้�ร้����าว�กก่จิการอื�น 91,000,000 114,000,000 91,000,000 114,000,000

เงนิสดจา่�เ�ื�อใ�ก้�ร้���สั �น�กก่จิการอื�น (1,061,783,333) (88,252,200) - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อเงนิลงทุนในบรษิทั�อ่�ท���อืเป�นการ�ื�อสนิทร�ั��

- สทุธจิากเงนิสดท��ไดม้า 16 (143,229,190) - - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อเ�ิ�มเงนิลงทุนในบรษิทั�อ่� 16 - - (971,805,738) (23,310,000)

เงนิสดจา่�เ�ื�อลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 (ก) (1,940,279,900) - (1,822,500,000) -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 17 (ก) 201,217,573 234,789,799 - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อเงนิลงทุนในการรว่ม�า้ 17 (ข) (14,967,427) (10,694,400) (8,217,427) (10,694,400)

เงนิสดจา่�เ�ื�อการรวมธุรกจิ - สทุธจิากเงนิสดท��ไดม้า 39 - (1,699,879,684) - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อท��ดนิ อา�าร�ล�อุปกร�� (10,183,399,609) (15,205,867,272) (24,709,586) (27,585,816)

เงนิสดจา่�ดอกเบ���เ�ื�อ�ื�อท��ดนิ อา�าร�ล�อุปกร�� (318,546,604) (74,158,556) (20,508,439) -

เงนิสดจา่�เ�ื�อ�ื�อสนิทร�ั��ไมม่�ตวัตน (229,708,522) (167,579,619) (8,044,253) (14,267,497)

6,561,839 7,324,290 771,028 3,357,267

เงนิสดจา่�มดัจ�าเ�ื�อ�ื�อท��ดนิ (25,483,025) (63,743,105) - -

เงนิปันผลรบั 54,264,647 247,251,119 1,486,663,938 2,020,689,361

เงนิสดรบัช�าร��นืเงนิมดัจ�า�า่�ื�อท��ดนิ 142,500,000 - - -

เงนิสดจา่�เ�ื�อการ��ันา��รงการ (678,568,547) (1,209,241,581) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (15,326,371,642) (16,638,843,426) 5,757,599,518 (13,896,260,568)

�มา�เ�ตุปร�กอบงบการเงนิรวม�ล�งบการเงนิเ��า�กจิการเป�นสว่น�น��งของงบการเงนิน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิสดรบัจากการขา�ท��ดนิ อา�าร�ล�อุปกร�� �ล�สนิทร�ั��ไมม่�ตวัตน
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งบกระแสเงินสด (ต่่อ)
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

รายการปรบัปรงุ

- คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524

- ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 35 50,103,267 41,649,454 16,705,476 15,695,136

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 20,941,220 19,461,699 7,436,808

- คา่เผื�อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -

- คา่เผื�ออะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 14,19 57,960,430 57,960,430 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,069,066 (1,258,504) (177,893) (526,842)

- ดอกเบี�ยรบั 33 (115,117,402) (192,100,125) (1,324,958,004) (975,342,190)

- ดอกเบี�ยจา่ย 3,311,512,822 3,229,594,552 910,457,797 673,820,151

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 28 53,382,763 56,235,417 3,525,603 13,599,570

- คา่ใชจ้า่ยพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 3,808,035

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิข��น 501,679,037

- 27,947,744 

242,078,440 (433,519,466) 214,855,644

- เงนิปันผลรบั 33 - - (1,359,664,202) (1,706,686,991)

- สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) (44,055,284) (58,342,077) - -

- กาํไรขั �นตน้จากการขายผอ่นชาํระ (13,211,444) - - -

- รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (8,935,423) (112,476,883) - -

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,017,864,027) 1,133,517,337 (241,772,955) (494,095,618)

- อะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงั (79,232,058) (34,108,951) (112,949) -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (139,390,947) 26,495,832 (19,909,390) (50,948,946)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (195,323,341) (890,330,771) 137,159,333 (786,260,265)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 58,351,126 (6,109,780,170) (107,231,487) 23,804,043

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,848,000 27,573,231 (6,901,159) 22,429,648

- ประมาณการหนี�สนิข ั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไ��้า (19,578,218) (19,716,231) (15,708,056) (15,818,788)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (27,625,162) (12,938,963) (3,034,929) (44,177)

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (43,893,109) (9,371,444) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 10,218,800,051 6,886,021,294 (94,996,270) (1,382,183,337)

- เงนิสดรบัดอกเบี�ย 74,154,471 185,544,642 554,713,410 198,821,681

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 2,855,592 - -

- เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (464,724,498) (294,117,626) (16,228,502) (7,534,775)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 9,828,230,024 6,780,303,902 443,488,638 (1,190,896,431)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

14

งบกระแสเงินนด (ต่่อ)



260 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

ข้อมลูเพิ�มเติม :

รายการที�ไมใ่�เ่งนิสดที�มสีาระสาํคญั�:

เจา้หนี�จากการ���อที�ดนิ�อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�คา้งอย��่ณ�วนัสิ�นปี 1,253,500,244 6,869,102,581 617,750,063 5,895,969

การไดม้า���งสนิทรพัยส์ทิ�กิารใ�้ 20 298,253,193 487,101,550 983,591 116,982,260

ประมาณการหนี�สนิที�เกดิจากการร��อ�อนสนิทรพัย์ 410,850,410 32,229,876 - -

เจา้หนี�จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - -

เจา้หนี�จากการลงทุนในการรว่มคา้ - - -

โอนล�กหนี�อ��นเป็นเงนิลงทุนในการรว่มคา้

- 95,151,420 

18,093,236

23,009,753 - - -

โอนอะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 2,150,479 - - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน 8,935,423 112,476,883 - -

เงนิปันผลคา้งรบั 11 - - - 126,999,736

เงนิอุดหนุนบรษิทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - - 20,566,995

โอนล�กหนี�อ��นเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - -

โอนหนี�สนิเป็นทุน 16 248,359,473 - - -

โอนเงนิมดัจาํที�ดนิไปเป็นที�ดนิ - 346,310,260 - -

โอนเงนิใหก้�ย้ �มแกก่จิการที�เกี�ยว�อ้งกนัเป็น

เงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการ 37,361,615 41,032,860 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ��น

- โอนเงนิดาวน์จา่ยลว่งหน้าคา่กอ่สรา้งไปเป็นที�ดนิ - 30,270,600 - -

- โอนเงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการเป็นที�ดนิ 52,782,761 75,422,062 - -

- โอนเงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการเป็นอาคารและอุปกรณ์ 204,127,289 87,000,000 - -

- โอนเงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 74,500,000 -

- โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ��น 51,332,436 -

โอนที�ดนิไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พ��อการลงทุน 5,246,364 -

โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 286,716,488 -

โอนเงนิมดัจาํไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 284,281,313

- 74,500,000 

- -

- -

- -

- 284,281,31
3

-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��ง�องงบการเงนินี�

17

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

รายการปรบัปรงุ

- คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524

- ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 35 50,103,267 41,649,454 16,705,476 15,695,136

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 20,941,220 19,461,699 7,436,808

- คา่เผื�อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -

- คา่เผื�ออะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 14,19 57,960,430 57,960,430 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,069,066 (1,258,504) (177,893) (526,842)

- ดอกเบี�ยรบั 33 (115,117,402) (192,100,125) (1,324,958,004) (975,342,190)

- ดอกเบี�ยจา่ย 3,311,512,822 3,229,594,552 910,457,797 673,820,151

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 28 53,382,763 56,235,417 3,525,603 13,599,570

- คา่ใชจ้า่ยพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 3,808,035

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิข��น 501,679,037

- 27,947,744 

242,078,440 (433,519,466) 214,855,644

- เงนิปันผลรบั 33 - - (1,359,664,202) (1,706,686,991)

- สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) (44,055,284) (58,342,077) - -

- กาํไรขั �นตน้จากการขายผอ่นชาํระ (13,211,444) - - -

- รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (8,935,423) (112,476,883) - -

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,017,864,027) 1,133,517,337 (241,772,955) (494,095,618)

- อะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงั (79,232,058) (34,108,951) (112,949) -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (139,390,947) 26,495,832 (19,909,390) (50,948,946)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (195,323,341) (890,330,771) 137,159,333 (786,260,265)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 58,351,126 (6,109,780,170) (107,231,487) 23,804,043

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,848,000 27,573,231 (6,901,159) 22,429,648

- ประมาณการหนี�สนิข ั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไ��้า (19,578,218) (19,716,231) (15,708,056) (15,818,788)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (27,625,162) (12,938,963) (3,034,929) (44,177)

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (43,893,109) (9,371,444) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 10,218,800,051 6,886,021,294 (94,996,270) (1,382,183,337)

- เงนิสดรบัดอกเบี�ย 74,154,471 185,544,642 554,713,410 198,821,681

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 2,855,592 - -

- เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (464,724,498) (294,117,626) (16,228,502) (7,534,775)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 9,828,230,024 6,780,303,902 443,488,638 (1,190,896,431)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

14

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการเ�ิ�มทุนในบรษิทัยอ่ย 379,347,564 247,500,000 - -

เงนิสดจา่ยเ�ื�อการแบง่แยกกจิการของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (292,558,795) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสว่นไดเ้สยีโดยไมส่ญูเสยี

การควบคุมในบรษิทัยอ่ย 39 - 200,000,000 - -

เงนิสดจา่ยเ�ื�อการ�ื�อสว่นไดเ้สยีโดยไมส่ญูเสยี

การควบคุมในบรษิทัยอ่ย (135,394,211) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 1,776,725,115 15,209,452,453 - 9,140,139,184

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ (16,342,870,892) (3,000,000,000) (9,140,139,184) (3,000,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 26,149,663,262 3,163,342,580

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 (1,607,161,853) (1,098,945,633)

- 3,000,000,000 

- -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 27 12,000,000,000 2,000,000,000 12,000,000,000 2,000,000,000

เงนิสดจา่ยเ�ื�อไถ่ถอนหุน้กู้ 27 (3,699,990,000) (2,699,990,000) (2,700,000,000) (500,000,000)

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กู้ (401,557,043) (74,281,014) (14,530,600) (2,514,500)

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 41.7 (671,500,000) (608,500,000) - -

เงนิสดจา่ยหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (119,549,156) (260,058,850) (12,277,618) (22,204,313)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กผู่เ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,173,105,000) (964,553,000) (1,173,105,000) (964,553,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม (575,286,864) (725,456,349) - -

เงนิสดจา่ยดอกเบี�ยหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�มลีกัษ�ะคลา้ยทุน (400,000,000) (401,095,891) (400,000,000) (401,095,891)

เงนิสดจา่ยดอกเบี�ย (3,077,298,399) (3,225,594,748) (777,310,806) (661,594,313)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 11,809,463,728 7,761,819,548 (2,217,363,208) 8,588,177,167

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�ม���น(ลดลง)สทุธิ 6,311,322,110 (2,096,719,976) 3,983,724,948 (6,498,979,832)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 19,110,324,827 21,161,169,988 2,205,278,800 8,705,264,927

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 284,886,922 45,874,815 31,131,090 (1,006,295)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 25,706,533,859 19,110,324,827 6,220,134,838 2,205,278,800

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ��าะกจิการเป็นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

16

งบกระแสเงินสด (ต่่อ)
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

รายการปรบัปรงุ

- คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524

- ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 35 50,103,267 41,649,454 16,705,476 15,695,136

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 20,941,220 19,461,699 7,436,808

- คา่เผื�อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -

- คา่เผื�ออะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 14,19 57,960,430 57,960,430 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,069,066 (1,258,504) (177,893) (526,842)

- ดอกเบี�ยรบั 33 (115,117,402) (192,100,125) (1,324,958,004) (975,342,190)

- ดอกเบี�ยจา่ย 3,311,512,822 3,229,594,552 910,457,797 673,820,151

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 28 53,382,763 56,235,417 3,525,603 13,599,570

- คา่ใชจ้า่ยพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 3,808,035

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิข��น 501,679,037

- 27,947,744 

242,078,440 (433,519,466) 214,855,644

- เงนิปันผลรบั 33 - - (1,359,664,202) (1,706,686,991)

- สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) (44,055,284) (58,342,077) - -

- กาํไรขั �นตน้จากการขายผอ่นชาํระ (13,211,444) - - -

- รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (8,935,423) (112,476,883) - -

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,017,864,027) 1,133,517,337 (241,772,955) (494,095,618)

- อะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงั (79,232,058) (34,108,951) (112,949) -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (139,390,947) 26,495,832 (19,909,390) (50,948,946)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (195,323,341) (890,330,771) 137,159,333 (786,260,265)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 58,351,126 (6,109,780,170) (107,231,487) 23,804,043

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,848,000 27,573,231 (6,901,159) 22,429,648

- ประมาณการหนี�สนิข ั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไ��้า (19,578,218) (19,716,231) (15,708,056) (15,818,788)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (27,625,162) (12,938,963) (3,034,929) (44,177)

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (43,893,109) (9,371,444) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 10,218,800,051 6,886,021,294 (94,996,270) (1,382,183,337)

- เงนิสดรบัดอกเบี�ย 74,154,471 185,544,642 554,713,410 198,821,681

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 2,855,592 - -

- เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (464,724,498) (294,117,626) (16,228,502) (7,534,775)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 9,828,230,024 6,780,303,902 443,488,638 (1,190,896,431)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��งของงบการเงนินี�

14

งบกระแสเงินนด (ต่่อ)



261บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

ข้อมลูเพิ�มเติม :

รายการที�ไมใ่�เ่งนิสดที�มสีาระสาํคญั�:

เจา้หนี�จากการ���อที�ดนิ�อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�คา้งอย��่ณ�วนัสิ�นปี 1,253,500,244 6,869,102,581 617,750,063 5,895,969

การไดม้า���งสนิทรพัยส์ทิ�กิารใ�้ 20 298,253,193 487,101,550 983,591 116,982,260

ประมาณการหนี�สนิที�เกดิจากการร��อ�อนสนิทรพัย์ 410,850,410 32,229,876 - -

เจา้หนี�จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - -

เจา้หนี�จากการลงทุนในการรว่มคา้ - - -

โอนล�กหนี�อ��นเป็นเงนิลงทุนในการรว่มคา้

- 95,151,420 

18,093,236

23,009,753 - - -

โอนอะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 2,150,479 - - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน 8,935,423 112,476,883 - -

เงนิปันผลคา้งรบั 11 - - - 126,999,736

เงนิอุดหนุนบรษิทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - - 20,566,995

โอนล�กหนี�อ��นเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - -

โอนหนี�สนิเป็นทุน 16 248,359,473 - - -

โอนเงนิมดัจาํที�ดนิไปเป็นที�ดนิ - 346,310,260 - -

โอนเงนิใหก้�ย้ �มแกก่จิการที�เกี�ยว�อ้งกนัเป็น

เงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการ 37,361,615 41,032,860 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ��น

- โอนเงนิดาวน์จา่ยลว่งหน้าคา่กอ่สรา้งไปเป็นที�ดนิ - 30,270,600 - -

- โอนเงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการเป็นที�ดนิ 52,782,761 75,422,062 - -

- โอนเงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการเป็นอาคารและอุปกรณ์ 204,127,289 87,000,000 - -

- โอนเงนิจา่ยลว่งหน้าเพ��อการพ�ันาโครงการเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 74,500,000 -

- โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ��น 51,332,436 -

โอนที�ดนิไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พ��อการลงทุน 5,246,364 -

โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 286,716,488 -

โอนเงนิมดัจาํไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 284,281,313

- 74,500,000 

- -

- -

- -

- 284,281,31
3

-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��ง�องงบการเงนินี�
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งบกระแสเงินสด (ต่่อ)
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

รายการปรบัปรงุ

- คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524

- ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 35 50,103,267 41,649,454 16,705,476 15,695,136

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 20,941,220 19,461,699 7,436,808

- คา่เผื�อขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -

- คา่เผื�ออะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 14,19 57,960,430 57,960,430 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,069,066 (1,258,504) (177,893) (526,842)

- ดอกเบี�ยรบั 33 (115,117,402) (192,100,125) (1,324,958,004) (975,342,190)

- ดอกเบี�ยจา่ย 3,311,512,822 3,229,594,552 910,457,797 673,820,151

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 28 53,382,763 56,235,417 3,525,603 13,599,570

- คา่ใชจ้า่ยพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 3,808,035

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิข��น 501,679,037

- 27,947,744 

242,078,440 (433,519,466) 214,855,644

- เงนิปันผลรบั 33 - - (1,359,664,202) (1,706,686,991)

- สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) (44,055,284) (58,342,077) - -

- กาํไรขั �นตน้จากการขายผอ่นชาํระ (13,211,444) - - -

- รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (8,935,423) (112,476,883) - -

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,017,864,027) 1,133,517,337 (241,772,955) (494,095,618)

- อะไหลแ่ละวสัดุสาํรองคลงั (79,232,058) (34,108,951) (112,949) -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (139,390,947) 26,495,832 (19,909,390) (50,948,946)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (195,323,341) (890,330,771) 137,159,333 (786,260,265)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 58,351,126 (6,109,780,170) (107,231,487) 23,804,043

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,848,000 27,573,231 (6,901,159) 22,429,648

- ประมาณการหนี�สนิข ั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไ��้า (19,578,218) (19,716,231) (15,708,056) (15,818,788)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (27,625,162) (12,938,963) (3,034,929) (44,177)

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (43,893,109) (9,371,444) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 10,218,800,051 6,886,021,294 (94,996,270) (1,382,183,337)

- เงนิสดรบัดอกเบี�ย 74,154,471 185,544,642 554,713,410 198,821,681

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 2,855,592 - -

- เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (464,724,498) (294,117,626) (16,228,502) (7,534,775)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 9,828,230,024 6,780,303,902 443,488,638 (1,190,896,431)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการเป็นสว่นหน��งของงบการเงนินี�
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งบกระแสเงินนด (ต่่อ)
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1 ��อม�ลท ั �ว�ป

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

���งจดัตั �งข��นในประเทศไทย และมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีน ดงันี� :

เลขที� 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงาน

ร�ับาลและผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั �งในประเทศและตา่งประเทศ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากค�ะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข��นตามมาตร�านการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําข��นโดยใชเ้ก�ฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้

เรื�องที�อธบิายในนโยบายการบญัชใีนลําดบัต่อไป

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมา�การทางบญัชทีี�สําคญัและการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพนิิจ

ของผูบ้รหิารหรอืรายการที�มคีวาม�บั�้อน และรายการเกี�ยวกบัข้อสมมติ�านและประมา�การที�มนัียสําคญัต่องบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองัก�ษจดัทําข��นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกร�ีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจำ
บริษััท บี.กริม เพาเวอร์ จำำากัด (มหาชน)
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันท่ี่� 31 ธันัวัาคม พ.ศ. 2564
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�เกี�ยวข้องกบักล ุ่มกิจการ

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการ เงินฉบ ับปร ับปร ุงที�ม ีผลบ ังค ับใช้ส ําหร ับรอบระยะเวลาบ ัญชีในหรือหล ังว ันที�  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี�มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้

ก) การปฏิร ูปอตัราดอกเบี�ยอ ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปร ุงระยะที� 2) มีการปรบัปร ุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (TFRS 4) แนวปฏิบตัิทางการบญัชี

เร ื�อง เครื�องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส ําหรบัธ ุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบั

รายการที�อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด 

หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ 

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2  ไดแ้ก่

 เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี�สินทาง

การเงนิ (รวมถงึหนี�สนิตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ที�ใช้

ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัที ทั �งนี� กิจการที�เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที�มีการ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑก์ารกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 
 ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพนัธ์

ของการป้องกนัความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของ

ความไม่มปีระสทิธผิล 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

 ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ
 กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร

 ความคืบหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงอื�น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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4 นโยบายการบญัชี 

4.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม

(ก) บรษิทัย่อย 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทั �งหมดที�กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื�อกลุ่มกิจการรบัหรอื

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื�อให้

ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการมอีํานาจ 

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั �น 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวกับการซื�อ

เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนเริ�มแรกของเงนิลงทุน

(ข) บรษิทัร่วม 

บรษิัทร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

(ค) การร่วมการงาน 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ�นอยู่กบัสทิธิและภาระ

ผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั �นมากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การร่วมคา้ 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุนในการ

ร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

(ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จ่ายซื�อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน

กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของ

ผู้ได้รบัการลงทุนตามสัดส่วนที�ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของ

การเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจการ

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �นซึ�งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื�น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนที�เกนิกว่าส่วนได้เสยี
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �น เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื�อชาํระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วมหรอื

การร่วมคา้

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(จ) การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ

ในกรณีที�กลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื�อหรอืราคาขายจากการเปลี�ยนแปลง

สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�ลดลงหรอืเพิ�มขึ�นตามสดัส่วนที�เปลี�ยนแปลง

ไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

ถ้าสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสําคญัหรอืยงัคงมกีาร

ควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบันทกึไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรือ

ขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีิทธิพลอย่างมนัียสําคญัในเงินลงทุนนั �น เงนิลงทุน 
ที�เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกดิขึ�นจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิ

ลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถือครองที�เหลืออยู่

เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

(ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วม

และการร่วมค้า ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรายการนั �น

จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน

4.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวธิีซื�อสําหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้

สาํหรบัการซื�อธุรกจิประกอบดว้ย

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป

- หนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ

สินทรพัย์และหนี�สินที�ระบุได้ที�ได้มา และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที�ซื�อ

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั �ง กลุ่มกจิการมทีางเลอืกที�จะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื�อ

ผลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื�อและมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสีย 

ในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ�งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื�อ) ในจํานวนที�เกนิกว่ามูลค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้า 

จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ตน้ทุนทางตรงที �เกี �ยวกบัการซื�อธุรกจิ

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการซื�อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม

การรวมธุรกจิที �ดําเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื�อ

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื�อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีที�ผูซ้ื�อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ

จะถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

การเปลี �ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ �งตอบแทนที �คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืได้รบัที�รบัรู้ไว้เป็นสนิทรพัย์หรอื

หนี�สนิ จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่

4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที�ใช้นําเสนองบ

การเงนิของบรษิทั 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลง

ค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิที�เป็นตวัเงนิซึ�งเป็นเงนิตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทกึไว้ในกําไร

หรอืขาดทุน  

เมื�อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้
กําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไร

หรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรหรอืขาดทุนดว้ย

(ค) กลุ่มกจิการ 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที�มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที�มีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ�งมีสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่า

เป็นสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ ดงันี�

 สนิทรพัย์และหนี�สินที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัที�ในงบแสดง

ฐานะการเงนิ 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

 ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี�สิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศนั �นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม และ 

เงนิลงทุนระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า

4.5 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที�ลูกคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี�การค้าเมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีที�มี

ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนัียสําคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน
ตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 4.7(ฉ) 

4.6 อะไหล่และวสัดสุาํรองคลงั 

4.6.1 เชื�อเพลิง

เชื�อเพลงิไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาต ิราคาทุนของเชื�อเพลงิคาํนวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยเคลื�อนที�

4.6.2 อะไหล่และวสัดสุาํรองคลงั 

อะไหล่และวสัดุสํารองคลงัซึ�งมอีายุใชง้านไม่เกนิ 1 ปี แสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของอะไหล่และวสัดุสํารองคลงัคํานวณโดยวธิีถวัเฉลี�ยเคลื�อนที� ต้นทุนประกอบด้วยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�
เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อ หกัดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชค่ีาเผื�อการเคลื�อนไหวช้าของ

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเท่าที�จําเป็น

4.7 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิใน

การบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี�ย (SPPI)
หรอืไม่ ดงันี�

• รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

• รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่กต็่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์

เท่านั �น

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได)้ ที�จะวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน 

ณ วนัที�รบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั �น
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที�ทํารายการค้า ซึ�งเป็น

วนัที�กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัย์นั �น  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื�อ

สิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั �นสิ�นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี�ยงและ

ผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัยนั์ �น สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะ

รบัรูต้น้ทุนการทํารายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้า

เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่

ง) ตราสารหนี�

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี�

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบด้วย

เงนิตน้และดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื�น กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการตดัรายการ จะ

รบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/ขาดทุนอื�นพร้อมกบักําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุน 

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI

และรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ยกเวน้ รายการขาดทุน/

กําไรจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี�ยที�คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน เมื�อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที�รบัรูส้ะสม

ไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/ขาดทุนอื�น 

รายไดด้อกเบี�ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื�น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากเป็นจํานวนที�เป็นสาระสําคญัจะ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไข
การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการวัด

มูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกําไร/ขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลาที�เกิด

รายการ

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



269บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

25

จ) ตราสารทุน 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที�กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม

ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนที�รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอื

ขาดทุนเมื�อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั �งนี� เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื�น เมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร/ขาดทุนอื�น 
ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

กลุ่มกจิการแสดงเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานที�จดทะเบยีนและจดัตั �งในประเทศไทย ซึ�งมกีาร

จ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธทิี�ปรบัปรุงแล้วของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน ตามคําชี�แจงของสภาวชิาชพีบญัช ีณ วนัที� 25 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เรื�อง การตคีวามเงนิ

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวม

โครงสรา้งพื�นฐาน และหน่วยทรสัต์เพื�อการลงทุนในโครงสรา้งพื�นฐานที�จดทะเบยีนและจดัตั �งในประเทศไทย เงนิลงทุน
ในกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานที�กลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

ฉ) การดอ้ยค่า 

กลุ่มกจิการใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้การดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�

เกดิจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการเริ�มรบัรู้

ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 

ตามความเสี�ยงดา้นเครดติที�มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัย์ที�เกิด
จากสญัญานั �นเป็นงานที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ�งมลีกัษณะความเสี�ยงใกล้เคยีงกบัลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเภท
เดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใช้อตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนี�กบัสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาที�เกี�ยวข้องด้วย อตัรา

ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหนี�

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทั �วไป (General

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ซึ�งกําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนที�
คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิ�มขึ�นอย่างมนัียสาํคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบ ก) ความเสี�ยงของการผดิสญัญา

ที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบั ข) ความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ

กบัประสบการณ์ในอดตี โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติ

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) โดยจํานวน

เงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสดซึ�งกลุ่มกิจการ

คาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี�

 จํานวนเงนิที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น

 มลูค่าเงนิตามเวลา 

 ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทกึในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

4.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ ที�ดนิใหเ้ช่าและที�ดนิที�ไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยวธิรีาคาทุน รวมถงึต้นทุนในการทํารายการที�เกี�ยวขอ้ง กลุ่มกจิการ

รวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วหนึ�งของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื�อมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มกิจการจะ

ไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนั �น

หลงัจากการรบัรู้เมื�อเริ�มแรก อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนจะบนัทกึด้วยวธิีราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ที�ดนิไม่มกีารหกัค่าเสื�อมราคา

4.9 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ตน้ทุนเริ�มแรก

จะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสนิทรพัยนั์ �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ�งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั �นเกดิขึ�นและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่บรษิทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื

มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรบัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ กลุ่มกจิการจะรบัรู้
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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อะไหล่และวสัดุสํารองคลงัประเภทวสัดุสํารองหลกัเป็นวสัดุที�ใช้สําหรบัอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้า ส่วนประเภทวสัดุสํารอง

ทั �วไปใชก้บัอุปกรณ์อื�นทั �วไป วสัดุสํารองคลงัซึ�งมอีายุการใชง้านเกนิกว่า 1 ปี จะถูกจดัประเภทเป็นที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

และตดัค่าเสื�อมราคาตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใชง้าน เมื�อมสีภาพพรอ้มใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูบ้รหิารของกจิการ

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื�อลดราคาทุนตลอดอายุการให้

ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี�

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ 5 - 25  ปี 
โรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5 - 30  ปี 

อุปกรณ์สาํนักงาน เครื�องตกแต่งและคอมพวิเตอร์ 3 - 15  ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสรา้ง 5 - 26  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

ในกรณีที�มลูค่าตามบญัชสีูงกว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืทนัที

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจากการ

จําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น

4.10 ค่าความนิยม

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่า

ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

เพื�อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กิดเงนิสดหรอืกลุ่มของ

หน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที�ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึ�น โดยหน่วย

ที�ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที�ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนั �นจะต้องเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�กลุ่มกิจการที�ใชใ้นการ

ประเมนิค่าความนิยมเพื�อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ

4.11 ข้อตกลงสมัปทานบริการ

ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร คอื ข้อตกลงระหว่างภาครฐั (ผู้ให้สมัปทาน) กบัเอกชน (ผู้ประกอบการ) ที�ให้ผู้ประกอบการเป็น

ผูก่้อสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานเพื�อใหบ้รกิารสาธารณะหรอืเพื�อยกระดบัโครงสรา้งพื�นฐาน ดําเนินการ และบํารุงรกัษาโครงสร้าง

พื�นฐานในช่วงเวลาที�ระบุไว ้ซึ�งผูป้ระกอบการจะไดร้บัค่าบรกิารตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทานจะมกีารควบคุมหรอื

กํากบัดูแลประเภทของบรกิารที�ผูป้ระกอบการต้องดําเนินการในการใช้โครงสรา้งพื�นฐานเพื�อให้บรกิารกลุ่มผูท้ ี�ไดร้บับรกิาร และ

ราคาการใหบ้รกิาร และผูใ้หส้มัปทานควบคุมส่วนไดเ้สยีคงเหลอืที�สําคญัในโครงสรา้งพื�นฐานเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาของขอ้ตกลง

ไม่ว่าโดยการเป็นเจา้ของ การไดร้บัประโยชน์ หรอืวธิอีื�นใด

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ในกรณีที�กลุ่มกิจการในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างหรือยกระดบัการให้บริการ จะบนัทกึรายได้และต้นทุนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งหรอืการยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยอ้างองิกบัขั �นความสําเรจ็ของงานก่อสรา้ง โดยรบัรูส้ ิ�งตอบแทนที�

ไดร้บัหรอืคา้งรบัสาํหรบัมลูค่าเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมื�อกลุ่มกจิการสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานและไดร้บัสทิธ ิ(ใบอนุญาต) ในการเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร

จากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ ซึ�งสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะไม่ใช่สทิธอินัปราศจากเงื�อนไขที�จะได้รบั
เงนิสด เนื�องจากจํานวนเงินดงักล่าวขึ�นอยู่กบัจํานวนการใช้บริการสาธารณะ สําหรบัรายได้และต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับการ

ดําเนินการใหบ้รกิาร จะรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเมื�อไดใ้หบ้รกิารแล้วตามเงื�อนไขสญัญา

ภาระผูกพนัตามสัญญาในการบํารุงรักษาหรือปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื�นฐานที�ไม่ใช่เป็นการปรบัปรุงเพื�อยกระดับ

จะรบัรู้และวดัมูลค่าด้วยจํานวนประมาณการที�ดทีี�สุดของรายจ่ายที�ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาการรายงาน 

4.12 สินทรพัยไ์ม่ม ีตวัตน

4.12.1 สิทธิการใช้สินทรพัย ์

ก) สทิธกิารใชร้ะบบท่อส่งก๊าซ 

ตน้ทุนของระบบท่อส่งก๊าซซึ�งกรรมสทิธิ �ในสนิทรพัย์จะถูกโอนใหก้บัผูจ้ดัจําหน่ายก๊าซตามที�กําหนดไวใ้นสญัญา
ซื�อขายก๊าซ ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัที�โอนสทิธ ิและตดัจําหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตลอด

อายุของสญัญาซื�อขายก๊าซ เป็นระยะเวลา 5 ถงึ 25 ปี 

ข) สทิธกิารใชส้ถานีย่อย 

ต้นทุนของสถานีย่อยซึ�งกรรมสทิธิ �ในสินทรพัย์จะถูกโอนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที�กําหนดไว้ในสญัญา

ซื�อขายไฟฟ้า ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัที�โอนสทิธ ิและตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอด

อายุของสญัญาซื�อขายไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 17 ถงึ 25 ปี 

ค) สทิธกิารใชร้ะบบสาธารณูปโภค 

สทิธใินการใชร้ะบบสาธารณูปโภค เป็นค่าใชจ่้ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสทิธใินระบบสาธารณูปโภคสาํหรบัการจดัส่งนํ�า 

ค่าสทิธดิงักล่าวรบัรูแ้ละตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญา เป็นระยะเวลา 3 ถงึ 13 ปี 

4.12.2 สิทธิในสญัญาให้บริการและบาํรงุรกัษา

สทิธใินสญัญาใหบ้รกิารและบํารุงรกัษาซึ�งไดม้าจากการซื�อบรษิทัย่อย จะตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของสญัญา
ใหบ้รกิารและบํารุงรกัษา เป็นระยะเวลา 21 ปี  

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



273บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

29

4.12.3 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน

สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทานเป็นสิทธิที�ได้มาจากข้อตกลงสมัปทานในการผลิตไฟฟ้าเพื�อจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากรฐับาลประเทศลาวตามนโยบายการบญัชทีี�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5.11 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิารจะ

ถูกตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�ประกอบกับ

สญัญาสมัปทานเป็นเวลา 25 ปี 

4.12.4 ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจาํหน่าย 

ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจําหน่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานเพื�อให้ได้มา

ซึ�งใบอนุญาตที�เกี�ยวข้องในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า และรายจ่ายเพื�อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารับรู้
เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในจํานวนไม่เกนิต้นทุนที�สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื และเมื�อประเมนิแล้วว่าโครงการ

นั �นจะประสบความสําเรจ็ ส่วนรายจ่ายอื�นเพื�อการพฒันารบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น ต้นทุนการพฒันาที�ได้รบัรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจําหน่ายจะรบัรูแ้ละ

ทยอยตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาซื�อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 21 ถงึ 25 ปี โดยจะเริ�มตดัจําหน่ายตั �งแต่

วนัเริ�มส่งไฟฟ้าเขา้ระบบ

4.12.5 สิทธิในการใช้ที�ดิน

สทิธิในการใช้ที�ดนิ เป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งสทิธิในการใช้ที�ดนิสําหรบัการติดตั �งโรงไฟฟ้า สถานีย่อยระบบการ

จดัส่งพลงังานไฟฟ้า และ เสาไฟฟ้า ค่าสทิธดิงักล่าวรบัรูแ้ละตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของ

โรงไฟฟ้า หรอือายุของสญัญาเช่าที�ดนิ เป็นระยะเวลา 25 ถงึ 29 ปี  

4.12.6 สิทธิในสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

สทิธิในสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�ได้มาจากการรวมธุรกิจถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ได้มา สญัญา

ที�ทํากบัลูกคา้จะถูกตดัจําหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซื�อขายไฟฟ้า สญัญาจดัหาไฟฟ้า และสญัญา

จดัหาไอนํ�าที�ทํากบัลูกคา้เป็นระยะเวลา 1 ถงึ 25 ปี 

จํานวนเงินที�จ่ายเพื�อให้ได้รบัสิทธิในสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�ไม่ได้เกิดจากการรวมธุรกิจจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์

ไม่มตีวัตนดว้ยมลูค่าตน้ทุนและตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

4.12.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยที�ซื�อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มา

และการดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั �นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจําหน่ายตลอดอายุ

ประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ถงึ 10 ปี 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.13 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ที�มอีายุการใหป้ระโยชน์ที�ไม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมี

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื�อมูลค่าตาม

บญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืน โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่า

ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช้

เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื�น ๆ ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม

4.14 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่า - กรณีที�กล ุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญา

เช่า โดยค่าเช่าที�ชาํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน
ตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สินตามสญัญาเช่าที�คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื�อมราคา

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า

กลุ่มกจิการปันส่วนสิ�งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า

ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที�ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและ

ส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ�งกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืกที�จะไม่

แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที�เป็นการเช่าเท่านั �น 

สนิทรพัย์และหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย
ชาํระตามสญัญาเช่า ดงันี�

 ค่าเช่าคงที� (รวมถงึการจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั
 ค่าเช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี 

 มลูค่าที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

กลุ่มกิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได้ กลุ่ม
กิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ�มของผู้เช่า ซึ�งก็คืออัตราที�สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื�อให้ได้มาซึ�งสินทรัพย์ที�มีมูลค่า

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั
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กลุ่มกิจการมสีญัญาเช่าซึ�งกําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ�งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่า

จนกระทั �งดชันีหรอือตัรานั �นมผีลต่อการจ่ายชําระ กลุ่มกจิการปรบัปรุงหนี�สนิตามสญัญาเช่าไปยงัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ี�เกี�ยวขอ้ง

เมื�อการจ่ายชาํระค่าเช่าดงักล่าวเปลี�ยนแปลงไป

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย

 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายที�ไดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า 
 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �น

คอืสญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�าประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็

สญัญาเช่า - กรณีที�กล ุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 

กลุ่มกจิการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกดิขึ�นจากการไดม้าซึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์้างองิ 

และรบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที�ใหเ้ช่าได้

รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 

4.15 หนี�สินทางการเงิน

(ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี�

 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที�จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทางการเงนิอื�นให้กบักิจการอื�น 

โดยไม่สามารถปฏเิสธการชําระหรอืเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดไดนั้ �น เครื�องมอืทางการเงนินั �นจะจดั
ประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง

ดว้ยจํานวนตราสารทุนที�คงที� เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจํานวนเงนิที�คงที�
 หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื�อนการชําระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื�องมอืทาง

การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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(ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนี�สินทาง

การเงนิทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีารถอนเงนิ ซึ�งจะนําไปรวม
คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ี�จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี�จะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่าย

ล่วงหน้าและตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

(ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา

กลุ่มกจิการตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผูกพนัที�ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลิกไป

หรอืสิ�นสุดลงแลว้

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื�อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หนี�สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมลูค่าตามบญัชทีี�
เหลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มูลค่าของหนี�สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงเดิม (Original

effective interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน

4.16 ต้นทุนการก ู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที�กู้มาโดยทั �วไปและที�กู้มาเป็นการเฉพาะที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ

การผลติสนิทรพัย์ที�เขา้เงื�อนไข ต้องนํามารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที�เกิดจาก

การนําเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการที�จําเป็นในการ
เตรยีมสนิทรพัยท์ี�เขา้เงื�อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง

ตน้ทุนการกูย้มือื�น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกดิขึ�น

4.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นงบ

กําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ  
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ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา

กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ�นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรู้เริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลา

ของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�น

ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบ
ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ 

ที�จะนําจํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์และ
หนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกี�ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่าย

หนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

4.18.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะส ั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คือ ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที�มกีารจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารกัษาพยาบาล โดยรบัรูต้าม

ช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวน

ที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

4.18.2 โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสํารองเลี�ยงชพีตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระเพิ�มเตมิ

เมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชําระ

4.18.3 ผลประโยชน์เม ื�อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษียณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่กบั

ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ 

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวนัครบกําหนดของหุ้นกู้

ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ต้องชําระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกิดขึ�น และรวมอยู่

ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

4.18.4 ผลตอบแทนอายุการทาํงาน 

กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื�อพนักงานทํางานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลา 10 ปี และเมื�อมอีายุงานครบทุก ๆ 

5 ปีหลงัจากนั �น หนี�สนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ยกเวน้การรบัรู้

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

4.18.5 ผลประโยชน์เม ื�อเลิกจ้าง

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื�อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 

และ 2) กจิการรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�มกํีาหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�ชําระด้วยตราสารทุน โดยอ้างอิงกับมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที�ออกให้ ซึ�งวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัให้สิทธิแก่พนักงาน และทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน 

พรอ้มกบัการเพิ�มขึ�นในส่วนของเจา้ของตลอดระยะเวลาที�พนักงานต้องปฏบิตัติามเงื�อนไขบรกิารที�ตกลงกนั จํานวนที�รบัรูเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายจะถูกปรบัปรุงเพื�อใหส้ะทอ้นถงึจํานวนตราสารทุนที�แทจ้รงิซึ�งออกใหเ้มื�อเขา้เงื�อนไขการใหบ้รกิารที�ไม่ใช่เงื�อนไขทางตลาด

รายจ่ายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนและบันทึกเป็นส่วนเพิ�มในรายการ 

“ทุนสํารองอื�น-การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของ ตลอดระยะเวลาที�เงื�อนไขของระยะเวลาการให้บรกิารโดย

พนักงานเป็นไปตามเงื�อนไข มลูค่าของหุน้ซึ�งถูกจดัสรรเพื�อเป็นผลตอบแทนพนักงานจะถูกแสดงเป็น “สาํรองหุน้เพื�อโครงการ

ผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ซึ�งแสดงหกัอยู่ในส่วนของเจ้าของ รายการดงักล่าวจะถูกหกักลบกับรายการ  

“ทุนสาํรองอื�น-การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” เมื�อครบระยะเวลาที�พนักงานตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขบรกิาร

กรณีที�บริษัทให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่  
กลุ่มกจิการตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมของบรกิารของพนักงาน โดยอา้งองิกบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนที�ออกให ้มลูค่าของตรา

สารทุนเหล่านั �นต้องวดั ณ วนัที�ใหส้ทิธ ิซึ�งจะรบัรูต้ลอดระยะเวลาที�ไดร้บัสทิธ ิในงบเฉพาะของบรษิทัจะบนัทกึเสมอืนกบัเป็น

การเพิ�มขึ�นของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและเพิ�มส่วนของเจา้ของ

4.20 ประมาณการหนี�สิน

4.20.1 ประมาณการหนี�สินท ั �วไป

กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี�สนิเมื�อกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว้ 

อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทั

ตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผกูพนั การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

4.20.2 ประมาณการหนี�สินข ั �นต ํ�าที�ต ้องจ่ายตามสญัญารบัสิทธิขายไฟฟ้า

กลุ่มกิจการรบัรู้ประมาณการหนี�สนิขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนขั �นตํ�า

ที�ตกลงจ่ายชําระให้แก่เจ้าของโครงการตามข้อตกลงในสญัญาร่วมลงทุนให้สทิธิขายไฟฟ้า โดยจะจ่ายเป็นรายเดอืน

ตลอดระยะเวลาของสญัญาซื�อขายไฟฟ้า กลุ่มกิจการใช้อัตราต้นทุนเงนิทุนของกลุ่มกิจการเป็นอัตราคิดลดในการ
ประมาณมูลค่าปัจจุบนั ประมาณการหนี�สนิขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าจะถูกรบัรูพ้รอ้มกบัการบนัทกึ 

“สทิธใินสญัญาซื�อขายไฟฟ้า” (อยู่ใน “สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน”) และจะทยอยลดลงเมื�อไดช้ําระค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของ

โครงการ 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



280 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

36

4.20.3 ประมาณการหนี�สินค่าร ื�อถอน

กลุ่มกิจการรบัรู้ประมาณการหนี�สินค่ารื�อถอนโรงไฟฟ้าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุนค่ารื�อถอน
ที�จะเกิดขึ�น ณ วนัสิ�นสุดของสญัญาซื�อขายไฟฟ้า หนี�สินค่ารื�อถอนที�รบัรู้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารื�อถอน

ในอนาคต โดยมสีมมติฐานต่างๆ เช่น ระยะเวลารื�อถอน อตัราเงนิเฟ้อในอนาคตและมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ 

ของต้นทุน ค่ารื�อถอนโรงไฟฟ้าคํานวณโดยคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาลที�มีสกุลเงิน

เดยีวกนัและอายุใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัและแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนโรงไฟฟ้า

4.21 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ซึ�งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงในส่วน
ของเจา้ของโดยนําไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว

4.22 หุ้นก ู้ด ้อยสิทธิที�ม ีลกัษณะคล้ายทุน

หุน้กู้ดอ้ยสทิธทิี�มลีกัษณะคล้ายทุนรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของเมื�อหุน้กู้ชําระคนืเงนิต้นเพยีงครั �งเดยีวเมื�อเลกิกจิการ บรษิทัมสีทิธิ

แต่เพยีงผู้เดยีวในการใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู้ที�ได้กําหนดไว้ และมสีทิธิเลื�อน
การชําระดอกเบี�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นกู้และไม่จํากัดระยะเวลา ดังนั �นการจ่าย

ชาํระดอกเบี�ยจะถอืเสมอืนการจ่ายเงนิปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจา้ของ เมื�อมภีาระในการจ่ายชาํระดอกเบี�ยเกิดขึ�น 

การจ่ายชาํระดอกเบี�ยรบัรูใ้นงบกระแสเงนิสดในลกัษณะเดยีวกนักบัการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั 

4.23 การรบัร ู้รายได้

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการไดร้บัจากการใหบ้รกิาร

ในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธิจากภาษีมูลค่าเพิ�มซึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายไดเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะได้รบั

ชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สาํหรบัสญัญาที�มหีลายองคป์ระกอบที�กลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยกเป็นแต่

ละภาระที�ตอ้งปฏบิตัทิี�แยกต่างหากจากกนั และตอ้งปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้องปฏิบตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที�ตอ้ง

ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแล้ว

รายได้จากการขายตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า จะรบัรู้เมื�อมีการส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรบัการส่งมอบนั �น และ
วดัมลูค่าโดยคาํนวณจากปรมิาณไฟที�ส่งมอบและราคาที�ตกลงกนัตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

รายไดจ้ากการขายไอนํ�ากบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะรบัรูเ้มื�อมกีารส่งมอบไอนํ�า วดัมลูค่าโดยคํานวณจากปรมิาณ

ที�ส่งมอบและราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้จากสญัญาใหบ้รกิารที�มลีกัษณะการให้บรกิารแบบต่อเนื�องตามวธิีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 

โดยที�ไม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา  

รายไดจ้ากสญัญาการใหบ้รกิารตดิตั �งแผงโซลาร์เพื�อใหผ้ลติไฟฟ้า ซึ�งกจิกรรมการตดิตั �งของกลุ่มกจิการเป็นการสรา้งหรอืทําให้

สนิทรพัย์ที�ลูกคา้มอีํานาจควบคุมอยู่เพิ�มขึ�น กลุ่มกจิการจงึรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�งโดยอา้งองิจากระดบัความคบืหน้าใน

การก่อสรา้งตามต้นทุนที�เกดิขึ�น สาํหรบัสญัญาที�ลูกคา้รบัโอนสนิทรพัย์เมื�อการก่อสรา้งเสรจ็สิ�นจงึรบัโอนสนิทรพัย ์กลุ่มกจิการ
จะรบัรูร้ายจากการขายเมื�อมกีารส่งมอบสนิทรพัย์

รายไดค่้าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน จะรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง โดยขั �นของความสาํเรจ็จะคาํนวณเป็นสดัส่วนของต้นทุนที�

เกดิขึ�นสะสมจนถงึวนัที�ในรายงานต่อประมาณการต้นทุนทั �งหมด ในกรณีที�กลุ่มกจิการไม่สามารถประมาณขั �นของความสําเรจ็

ไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื รายได ้(หากกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั) จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัตน้ทุนของสญัญาที�รบัรูเ้ป็นรายจ่าย

รายไดด้อกเบี�ยตอ้งรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้รงิ

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื�อสทิธทิี�จะไดร้บัเงนิปันผลนั �นเกดิขึ�น

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที �เกดิจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาเมื�อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัติามสญัญา ก่อนที�จะ

รบัชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิที�เกดิจากสญัญาเมื�อไดร้บัชาํระจากลูกคา้หรอืถงึกําหนดชําระตามสญัญาก่อนที�กลุ่มกจิการจะปฏบิตัิตาม

ภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ

กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหินี�สนิที�เกิดจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญานั �น ๆ ในแต่ละสญัญาที�ทํา

กบัลูกคา้ 

4.24 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิ
จากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ

4.25 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง

(ก) อนุพนัธท์ี�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

อนุพนัธท์ี�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงจะรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงใน

มลูค่ายุตธิรรมในกําไรหรอืขาดทุน 

กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์เป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธ์นั �น

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ข) การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการรบัรู้รายการสญัญาอนุพนัธ์เมื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�เข้าทําสญัญาและวดัมูลค่าต่อมาใน

ภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์เป็นเครื�องมอืที�ใช้

ป้องกนัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี�

 การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมของ 1) สนิทรพัย์หรอืหนี�สนิที�รบัรู้ หรอื 2) สญัญาผูกมดัที�ยงัไม่ได้รบัรู้
รายการ (การป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรม) 

 การป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวกับกระแสเงินสดของ 1) รายการสินทรพัย์หรือหนี�สินที�รบัรู้ หรือ 2) รายการที�
คาดการณ์ที�มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด) หรอื

 การป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธใินการดําเนินงานต่างประเทศ (การป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธ)ิ

ณ วนัที�เริ�มต้นความสมัพนัธ์ของการป้องกันความเสี�ยง กลุ่มกิจการจะจดัทําเอกสาร 1) ที�ระบุถึงความสมัพนัธ์เชิง

เศรษฐกิจระหว่างเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการเปลี�ยนแปลงใน

กระแสเงนิสดของเครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงที�คาดว่าจะชดเชยการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการที�มี

การป้องกันความเสี�ยง 2) เกี�ยวกับวตัถุประสงค์ของการบริหารความเสี�ยงและกลยุทธ์ที�นํามาใช้ในการจดัการกับ

รายการที�มคีวามเสี�ยง 

กลุ่มกจิการแสดงมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงทั �งจํานวนเป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีน

ตามวนัครบกําหนดของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที�อยู่ในความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 6 และ 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของสาํรองการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงในส่วนของเจา้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5

ความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกจิการพจิารณาความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง ณ วนัเริ�มตน้ของความสมัพนัธป้์องกนัความเสี�ยงและ

ตลอดระยะเวลาที�เหลืออยู่ เพื�อพจิารณาถึงความคงอยู่ในความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกิจของรายการที�มกีารป้องกนัความ

เสี�ยงและเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง

สําหรบัการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื�อที�เป็นเงนิตราต่างประเทศนั �น กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการป้องกนัความเสี�ยง

เมื�อขอ้กําหนดที�สําคญัของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงมคีวามสอดคล้องเข้าคู่กัน 

และทําการประเมนิเชงิคุณภาพถงึความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว ในกรณีที�มคีวามเปลี�ยนแปลงใน

สถานการณ์ที�กระทบต่อข้อกําหนดของรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยง ซึ�งทําให้ข้อกําหนดที�สําคญัของเครื�องมอื

ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงไม่มคีวามสอดคล้องเขา้คู่กนัอีกต่อไป กลุ่มกจิการจะใช้วิธีการ
อนุพนัธเ์สมอืน (Hypothetical derivative) ในการพจิารณาความมปีระสทิธผิล 

ในการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื�อที�เป็นเงนิตราต่างประเทศนั �น ความไม่มปีระสทิธิผลอาจเกิดจากระยะเวลาการ

เกิดของรายการที�คาดการณ์ ที�คลาดเคลื�อนไปจากที�คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยง

ดา้นเครดติของคู่สญัญา 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยซึ�งมขีอ้กําหนดที�สําคญัคล้ายคลงึกบัขอ้กําหนดที�สําคญัของรายการที�

มกีารป้องกนัความเสี�ยง เช่น อตัราอา้งองิ วนัที�กําหนดอตัราใหม่ วนัที�ถงึกําหนดชําระ วนัสิ�นสุดสญัญา และจํานวนเงนิที�

กําหนดไว ้เนื�องจากกลุ่มกจิการไม่ไดท้ําการป้องกนัความเสี�ยงของเงนิกู้ยมืทั �งหมด ดงันั �นรายการที�มกีารป้องกนัความ

เสี�ยงจงึได้กําหนดเป็นสดัส่วนของรายการเงนิกู้ยมืคงค้าง เทยีบกบัจํานวนเงนิที�กําหนดไว้ของสญัญาแลกเปลี�ยนอัตรา

ดอกเบี�ย และเนื�องจากข้อกําหนดที�สําคัญของรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยงและเครื�องมือป้องกันความเสี�ยง

ความสอดคลอ้งเขา้คู่กนัตลอดปี จงึสรุปไดว่้ารายการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิ

กลุ่มกิจการพจิารณาความไม่มปีระสทิธิผลของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย โดยใช้หลกัการเดยีวกบัการพจิารณา
ความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื�อที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันี�

- มลูค่าเครดติของคู่สญัญาของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยซึ�งไม่สอดคลอ้งกบัเงนิกูย้มื และ

- ความต่างในขอ้กําหนดที�สาํคญัของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิกูย้มื 

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดที�เข้าเงื�อนไขการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนที�มปีระสทิธผิลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ซึ�งกําหนดและเขา้เงื�อนไขของการ

ป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดในรายการสํารองการบญัชีป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบักําไรหรอืขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนที�ไม่มปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนทนัทโีดยแสดงไวใ้นรายการกําไร

หรอืขาดทุนอื�น

กลุ่มกิจการใช้สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สญัญาฟอร์เวิร์ด ในการป้องกันความเสี�ยงของรายการที�

คาดการณ์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกจิการเลอืกกําหนดใหเ้ฉพาะการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าขององคป์ระกอบราคา

ปัจจุบัน (Spot component) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกันความเสี�ยง กําไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบนั (Spot component) สําหรบัส่วนที�มปีระสทิธิผลจะรบัรู้ในรายการ

สาํรองรายการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ  และรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของ
ราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสญัญาฟอร์เวริ์ดที�เกี�ยวกบัรายการที�ป้องกนัความเสี�ยงในต้นทุนในการป้องกัน

ความเสี�ยงในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในส่วนของเจา้ของ

ในบางกรณี กลุ่มกจิการอาจกําหนดใหก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอร์เวริ์ดทั �งจํานวน (รวมถงึค่าสะทอ้น

ส่วนต่างของอตัราดอกเบี�ยในสองสกุล (forward points)) เป็นเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง ในกรณีนี� รายการกําไร

หรอืขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนที�มปีระสทิธผิลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอร์เวริ์ดจะรบัรูใ้นสํารอง

รายการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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5 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

ความเสี�ยงทางการเงนิและผลกระทบที�อาจมตี่อผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่มกจิการ มดีงันี�

ลกัษณะความเสี�ยง ความเสี�ยงจาก วดัจาก บริหารความเสี�ยงโดย

ความเสี�ยงจากตลาด 
- อตัราแลกเปลี�ยน

รายการทางการคา้ในอนาคต 
สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ได้

อยู่ในสกุลเงนิบาท 

ประมาณการกระแสเงนิสด 
การวเิคราะหค์วามออ่นไหว 

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า / สญัญาแลกเปลี�ยนอตัรา
ดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ

ความเสี�ยงจากตลาด 
- อตัราดอกเบี�ย

เงนิกูย้มืระยะยาวซึ�งมอีตัราดอกเบี�ย
   ผนัแปร 

การวเิคราะหค์วามออ่นไหว สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงดา้นการให้
สนิเชื�อ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น อนุพนัธ ์
เงนิลงทุนในตราสารหนี� และสนิทรพัย์
ที�เกดิจากสญัญา

การวเิคราะหอ์ายุ
การพจิารณาลําดบั 

ดา้นเครดติ 

มเีงนิฝากกบัหลายธนาคาร  
การจํากดัวงเงนิ และ 
การขอจดหมายคํ�าประกนั

มนีโยบายในการลงทุนใน 
ตราสารหนี�ที�ชดัเจน

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง เงนิกูย้มืและหนี�สนิอื�นๆ การประมาณกระแส 
เงนิสดหมุนเวยีน

การจดัใหม้วีงเงนิดา้นสนิเชื�อและการ
กูย้มืที�สามารถเปิดใชไ้ด้

หน่วยงานบรหิารความเสี�ยงของกลุ่มกจิการขึ�นตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการ ซึ�งคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบาย
ที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการเป็นผูกํ้าหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสี�ยงดา้นการเงนิ โดยจะทํางาน

อย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏิบตัิงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบรษิัทจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม 
รวมถงึกําหนดนโยบายเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การบรหิารความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน การบรหิารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย 

การบรหิารความเสี�ยงด้านสนิเชื�อ การเข้าทําตราสารอนุพนัธ์และเครื�องมอืทางการเงนิอื�น รวมทั �งการลงทุนในกรณีที�มสีภาพคล่อง

ส่วนเกนิ 

ในกรณีที�เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดทั �งหมด กลุ่มกจิการจะถอืปฏบิตัติามการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบของความไม่

สอดคลอ้งกนัของหลกัการรบัรูร้ายการของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยง ซึ�งเป็นผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรู้

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยคงที�สาํหรบัเงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยลอยตวัที�กลุ่มกจิการไดท้ําการป้องกนัความเสี�ยงไว้
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กลุ่มกจิการจะโอนจํานวนที�รบัรูส้ะสมในส่วนของเจา้ของดงักล่าวมายงักําไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาเดยีวกบัที�รบัรู้

รายการที�ป้องกนัความเสี�ยงในกําไรหรอืขาดทุน ดงันี�

 หากกลุ่มกิจการรบัรู้รายการที�ป้องกนัความเสี�ยงเป็นสนิทรพัย์ที�ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิ เช่น ที�ดนิ อาคารและ

อุปกรณ์ รายการกําไรหรอืขาดทุนของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงและค่าสะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบี�ยในสองสกุล

(forward points) ที�รอรบัรู้จะโอนมาเป็นต้นทุนเมื�อเริ�มแรกของสนิทรพัย์ดงักล่าว ทั �งนี� จํานวนดงักล่าวจะถูกรบัรู้
ในกําไรหรอืขาดทุนเมื�อกลุ่มกิจการรบัรู้รายการที�ป้องกนัความเสี�ยงในกําไรหรอืขาดทุน เช่น รบัรูร้วมอยู่ในต้นทุน

ขายเมื�อมกีารเริ�มคดิค่าเสื�อมราคา
 กําไรหรอืขาดทุนที�เกี�ยวข้องกบัส่วนที�มปีระสทิธิผลของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยที�ใช้ในการป้องกนัความ

เสี�ยงของอตัราดอกเบี�ยผนัแปรในเงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิการ จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนในรายการต้นทุนทางการเงิน 

ณ ช่วงเวลาเดยีวกบัที�กจิการรบัรูค่้าใชจ่้ายดอกเบี�ยของเงนิกูย้มืนั �น

4.26 สญัญาค ํ�าประกนัทางการเงิน

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิทางการเงนิจากสญัญาคํ�าประกนัเมื�อกลุ่มกจิการใหก้ารคํ�าประกนัทางการเงนิ หนี�สนิดงักล่าวจะถูกรบัรู้ที�

มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�รบัรูเ้ริ�มแรก และรบัรูม้ลูค่าในภายหลงัดว้ยจํานวนที�สงูกว่าระหว่าง

 จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นที�คํานวณตามขอ้กําหนดของ TFRS 9 และ 

 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกหกัดว้ยรายไดท้ี�รบัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15

มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิกําหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสด

ตามสญัญาของหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดที�จะตอ้งจ่ายชําระในกรณีที�ไม่มกีารคํ�าประกนัดงักล่าว หรอืการประมาณ

จํานวนเงนิที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัเพื�อโอนภาระผกูพนัดงักล่าวออกไป

สญัญาคํ�าประกนัที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น ๆ ที�ไม่ไดร้บัผลตอบแทน มูลค่ายุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วน
หนึ�งของตน้ทุนของเงนิลงทุน

4.27 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอใหผู้้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน  

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ส่วนงานดําเนินงาน ซึ�งพจิารณาว่าคอื คณะกรรมการบรหิารที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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5 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

ความเสี�ยงทางการเงนิและผลกระทบที�อาจมตี่อผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่มกจิการ มดีงันี�

ลกัษณะความเสี�ยง ความเสี�ยงจาก วดัจาก บริหารความเสี�ยงโดย

ความเสี�ยงจากตลาด 
- อตัราแลกเปลี�ยน

รายการทางการคา้ในอนาคต 
สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ได้

อยู่ในสกุลเงนิบาท 

ประมาณการกระแสเงนิสด 
การวเิคราะหค์วามออ่นไหว 

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า / สญัญาแลกเปลี�ยนอตัรา
ดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ

ความเสี�ยงจากตลาด 
- อตัราดอกเบี�ย

เงนิกูย้มืระยะยาวซึ�งมอีตัราดอกเบี�ย
   ผนัแปร 

การวเิคราะหค์วามออ่นไหว สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงดา้นการให้
สนิเชื�อ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น อนุพนัธ ์
เงนิลงทุนในตราสารหนี� และสนิทรพัย์
ที�เกดิจากสญัญา

การวเิคราะหอ์ายุ
การพจิารณาลําดบั 

ดา้นเครดติ 

มเีงนิฝากกบัหลายธนาคาร  
การจํากดัวงเงนิ และ 
การขอจดหมายคํ�าประกนั

มนีโยบายในการลงทุนใน 
ตราสารหนี�ที�ชดัเจน

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง เงนิกูย้มืและหนี�สนิอื�นๆ การประมาณกระแส 
เงนิสดหมุนเวยีน

การจดัใหม้วีงเงนิดา้นสนิเชื�อและการ
กูย้มืที�สามารถเปิดใชไ้ด้

หน่วยงานบรหิารความเสี�ยงของกลุ่มกจิการขึ�นตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการ ซึ�งคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบาย
ที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการเป็นผูกํ้าหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสี�ยงดา้นการเงนิ โดยจะทํางาน

อย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏิบตัิงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบรษิัทจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม 
รวมถงึกําหนดนโยบายเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การบรหิารความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน การบรหิารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย 

การบรหิารความเสี�ยงด้านสนิเชื�อ การเข้าทําตราสารอนุพนัธ์และเครื�องมอืทางการเงนิอื�น รวมทั �งการลงทุนในกรณีที�มสีภาพคล่อง

ส่วนเกนิ 

ในกรณีที�เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดทั �งหมด กลุ่มกจิการจะถอืปฏบิตัติามการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบของความไม่

สอดคลอ้งกนัของหลกัการรบัรูร้ายการของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยง ซึ�งเป็นผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรู้

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยคงที�สาํหรบัเงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยลอยตวัที�กลุ่มกจิการไดท้ําการป้องกนัความเสี�ยงไว้

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สญัญาอนุพนัธ์

กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธ์ซึ�งปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมในสาํรองรายการป้องกนัความเสี�ยงและกําไรสะสม ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สาํรองรายการ

ป้องกนั

ความเสี�ยง กาํไรสะสม

สาํรองรายการ

ป้องกนั

ความเสี�ยง กาํไรสะสม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 47,485 - 5,964 -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 4,006 - 8,376 -

รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์ - หมุนเวียน 51,491 - 14,340 -

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 24,985 - 9,423 -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 51,026 - 408,695 -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 45,956 - - -

รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์ - ไม่หมุนเวียน 121,967 - 418,118 -

หนี�สินหมุนเวียน

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 5,300 - 2,866 -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 
- ที�รบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

       หรอืขาดทุน - - - 11,389

รวมหนี�สินอนุพนัธ ์ - หมุนเวียน 5,300 - 2,866 11,389

หนี�สินไม่หมุนเวียน

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 208 - 21,425 -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 126,694 - - -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 
- การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 2,441,232 - 3,417,968 -

รวมหนี�สินอนุพนัธ ์ - ไม่หมุนเวียน 2,568,134 - 3,439,393 -

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํรองรายการป้องกนัความเสี�ยงของกลุ่มกจิการและบรษิทัประกอบดว้ยเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงต่อไปนี�

งบการเงินรวม

สาํรองรายการป้องกนัความเสี�ยง

สาํรองการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

ต้นทุนใน

การป้องกนั

ความเสี�ยง

องคป์ระกอบ

ราคาปัจจบุนั

ของสญัญาซื�อ

ขายเงินตรา

ต่างประเทศ

ล่วงหน้า

องคป์ระกอบราคา

ปัจจบุนัของ

สญัญาแลกเปลี�ยน

อตัราดอกเบี�ย

และเงินต้นต่าง

สกลุเงิน

สญัญา

แลกเปลี�ยน

อตัรา

ดอกเบี�ย

รวมสาํรอง

รายการ

ป้องกนั

ความเสี�ยง

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  (132,543) - 773,533 (2,426,329) (1,785,339)
บวก: การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

ของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง
รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 7,334 (302,827) (1,042,656) (1,338,149)

บวก: ตน้ทุนการป้องกนัความเสี�ยงรอรบัรู้
ที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (32,031) - - - (32,031)

หกั: การโอนจากกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
   ไปยงักําไรหรอืขาดทุน 1,367 - 9,340 639,138 649,845

หกั: ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 8,550 (1,467) 20,536 31,629 59,248

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (154,657) 5,867 500,582 (2,798,218) (2,446,426)

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  (154,657) 5,867 500,582 (2,798,218) (2,446,426)
บวก: การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

ของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง
รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 52,936 (580,687) 265,357 (262,394)

บวก: ตน้ทุนการป้องกนัความเสี�ยงรอรบัรู้
ที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 96,235 - - - 96,235

หกั: การโอนจากกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
ไปยงักําไรหรอืขาดทุน 8,648 (11,644) 21,644 757,335 775,983

หกั: ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (15,654) (8,104) 78,635 (24,138) 30,739
หกั: การแปลงค่างบการเงนิ - - - 1,007 1,007

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (65,428) 39,055 20,174 (1,798,657) (1,804,856)

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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จํานวนที �รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

จํานวนที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัอนุพนัธ ์เพิ�มเตมิจากการกระทบยอดสาํรองรายการป้องกนัความเสี�ยงขา้งตน้เป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไร/ขาดทุน สุทธจิากสญัญาอนุพนัธซ์ึ�งไม่เขา้เงื�อนไข

การเป็นเครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงที�รบัรูใ้น

   ตน้ทุนทางการเงนิ - 46,455 - -

5.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

5.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด

(ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากกลุ่มกิจการดําเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศซึ�งเกิดจาก

สกุลเงนิที�หลากหลาย โดยมสีกุลเงินหลักเป็นดอลลาร์สหรฐัฯ ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเกิดขึ�นจากรายการ

ธุรกรรมในอนาคต การรบัรูร้ายการของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ความเสี �ยง

กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญั ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ซึ�งสรุปเป็นสกุลเงนิบาท 

ดงันี�

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ดอลลาร ์

สหรฐัฯ

พนับาท

ยูโร

พนับาท

ฟรงักส์วิส

พนับาท

ดอง

เวียดนาม

พนับาท

วอนเกาหลี

พนับาท

เปโซ

ฟิลิปปินส ์

พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 912,877 - - 2,764,119 11,904 33,280

เงนิฝากประจําที�ครบกําหนด

   เกนิกว่า 3 เดอืน 20,635 - - 34,919 - -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 707,291 - - 669,792 130,165 8,713

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้ง

กนั - - - - 431,250 -

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการอื�น 116,364 - - - 1,175,403 -

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดั
   ในการเบกิถอน - - - 17,344 - -

สญัญาอนุพนัธ์ - ป้องกนัความเสี�ยง
   กระแสเงนิสด 

- สญัญาซื�อขายเงนิตรา

        ต่างประเทศล่วงหน้า 60,932 4,657 - - - -

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

        และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 55,031 - - - - -

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 17,904 - - - - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,031,663 5,760 3,212 740,020 103,530 10,988

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น - - 42,498 - - -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,046,835 - - 11,109,674 - -

สญัญาอนุพนัธ์ - ป้องกนัความเสี�ยง

   กระแสเงนิสด 

- สญัญาซื�อขายเงนิตรา

        ต่างประเทศล่วงหน้า 300 4,427 - - - -

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

        และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 126,694 - - - - -

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 682,098 - - - - -

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

46

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ดอลลาร ์
สหรฐัฯ
พนับาท

ยูโร
พนับาท

ฟรงักส์วิส
พนับาท

ดอง
เวียดนาม

พนับาท
วอนเกาหลี

พนับาท

เปโซ
ฟิลิปปินส ์

พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 982,784 - - 2,077,184 1,235,092 27,490

เงนิฝากประจําที�ครบกําหนด

   เกนิกว่า 3 เดอืน - - - 30,608 - -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 683,675 - - 695,454 20,109 5

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการอื�น 104,536 - - - 458,009 -

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดั

   ในการเบกิถอน - - - 18,260 - -

สญัญาอนุพนัธ์ - ป้องกนัความเสี�ยง
   กระแสเงนิสด 

- สญัญาซื�อขายเงนิตรา
        ต่างประเทศล่วงหน้า - 15,387 - - - -

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

        และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 417,071 - - - - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,911,955 9,966 1,584 957,993 24,027 22,399

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 3,334,862 - - 4,076,022 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น - - 39,605 - - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,020,428 - - - - -

สญัญาอนุพนัธ์ - ป้องกนัความเสี�ยง
   กระแสเงนิสด 

- สญัญาซื�อขายเงนิตรา

        ต่างประเทศล่วงหน้า 22,323 1,968 - - - -

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 1,096,056 - - - - -

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

47

งบการเงินฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ดอลลารส์หรฐัฯ

พนับาท

ยูโร

พนับาท

ฟรงักส์วิส

พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 306,256 - -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 122,541 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 681,561 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการอื�น 116,364 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,971,859 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 73,701 - 3,212

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น - - 42,498

งบการเงินฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ดอลลารส์หรฐัฯ

พนับาท

ยูโร

พนับาท

ฟรงักส์วิส

พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 275,132 - -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 245,532 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,959,018 - -
เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการอื�น 104,536 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,681,820 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 10,744 9,966 1,584

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 3,334,862 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น - - 39,605

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

48

ผลกระทบจากการบญัชป้ีองกนัความเสี �ยงต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน

ผลกระทบจากเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั มดีงันี�

งบการเงินรวม

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัช ี(สนิทรพัย์) (พนับาท) 72,470 15,387

มลูค่าตามบญัช ี(หนี�สนิ) (พนับาท) 5,508 24,291
จํานวนเงนิตามสญัญา - (พนัดอลลารส์หรฐัฯ) 25,442 38,267

- (พนัโครนาสวเีดน) 8,899 -

- (พนัเยน) 1,788,368 -

- (พนัยโูร) 10,687 31,667

วนัครบกําหนด มกราคม พ.ศ. 2565

- พฤศจกิายน พ.ศ. 2566

มกราคม พ.ศ. 2564

- กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566

ค่าอตัราป้องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจุบนั (Spot value) คดิลดของเครื�องมอื

ป้องกนัความเสี�ยงที�คงเหลอือยู่ ตั �งแต่วนัเริ�มตน้การป้องกนั
ความเสี�ยง (พนับาท) 52,936 7,334

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยงที�ใชใ้นการ

พจิารณาความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง (พนับาท) (52,936) (7,334)

อตัราแลกเปลี�ยนที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักสาํหรบัปี

(รวมค่าสะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบี�ยในสองสกุล

(Forward points))

1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 30.97

1 โครนาสวเีดน = 3.70

100 เยน = 28.81

1 ยโูร = 37.90

1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 30.64 

1 ยโูร = 36.62

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินรวม

สญัญาแลกเปลี �ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัช ี(สนิทรพัย์) (พนับาท) 55,032 417,071

มลูค่าตามบญัช ี(หนี�สนิ) (พนับาท) 126,694 -

จํานวนเงนิตามสญัญา (พนัดอลลารส์หรฐัฯ) 142,812 158,347

วนัครบกําหนด เมษายน พ.ศ. 2565

- พฤษภาคม พ.ศ. 2576

เมษายน พ.ศ. 2564

- พฤษภาคม พ.ศ. 2576

ค่าอตัราป้องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าที�ไม่รวมส่วนต่างอตัราดอกเบี�ย 

(currency basis spread) ของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงที�คง
เหลอือยู่ตั �งแต่วนัเริ�มตน้การป้องกนัความเสี�ยง (พนับาท) (580,688) (302,827)

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยงที�ใชใ้นการ

พจิารณาความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง (พนับาท) 582,370 307,383

อตัราแลกเปลี�ยนที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักสาํหรบัปี

(รวมค่าสะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบี�ยในสองสกุล 

(Forward points)) 1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 33.58 1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 33.61

อตัราดอกเบี�ยที�ป้องกนัความเสี�ยงถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักสาํหรบัปี 

(swap rate) รอ้ยละ 4.91 รอ้ยละ 4.73

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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(ข) ความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมและความเสี�ยงในกระแสเงินสดที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิจากเงนิกู้ยมืระยะยาวที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร ซึ�งยงัผลให้

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงในกระแสเงนิสดที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย กลุ่มกิจการมีนโยบายที�จะคงไว้

ซึ�งอัตราดอกเบี�ยคงที�ที�สดัส่วนขั �นตํ�าร้อยละ 81 โดยกลุ่มกิจการจะใช้สญัญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย (จากอัตรา

ดอกเบี�ยผนัแปรมาเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�) เป็นเครื�องมอืในการคงสดัส่วนดงักล่าวเมื�อจําเป็น โดยปกต ิการที�กลุ่มกิจการ

เขา้ทําสญัญากูย้มืระยะยาวที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร และทําสญัญาแลกเปลี�ยนมาเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�นั �นจะไดอ้ตัรา

ดอกเบี�ยที�ตํ�ากว่าการที�กลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญากู้ยมืด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�โดยตรง ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 
เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการที�อตัราดอกเบี�ยผนัแปรนั �นส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิดอลลาหส์หรฐั

เงนิกู้ยมืแสดงด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย ทั �งนี� ตามที�ได้กําหนดไว้ในสญัญา เงนิกู้ยมืจะมกีารปรบัอตัราดอกเบี�ยใหม่

ตามระยะเวลาที�กําหนดไว ้(ดงัตาราง) จงึส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย

ในตลาด 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและการปรบัอตัราดอกเบี�ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้ พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้

เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร 48,996,314 51.2 31,713,905 41.0
เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที� 

- วนัที�มกีารปรบัอตัราใหม่หรอื
วนัครบกําหนด

น้อยกว่า 1 ปี 2,856,302 3.0 12,955,009 16.8
1-5 ปี 21,886,258 22.8 14,961,626 19.3
เกนิกว่า 5 ปี 21,996,981 23.0 17,738,971 22.9

95,735,855 100.0 77,369,511 100.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้ พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้

เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร - - - -
เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที� 

- วนัที�มกีารปรบัอตัราใหม่หรอื
วนัครบกําหนด

น้อยกว่า 1 ปี 42,498 0.1 11,873,521 41.9
1-5 ปี 14,842,847 52.1 9,361,358 33.1
เกนิกว่า 5 ปี 13,594,541 47.8 7,074,802 25.0

28,479,886 100.0 28,309,681 100.0

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

ดงัที�แสดงในตารางขา้งต้น กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงหลกัจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างเงนิบาทและ

สกุลเงินต่างประเทศ ความอ่อนไหวในกําไรหรือขาดทุนต่อการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนส่วนใหญ่มาจาก
สนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ และผลกระทบที�มตี่อองค์ประกอบอื�นในส่วนของเจ้าของ 

ที�เกิดมาจากสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสญัญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยและเงินต้นต่างสกุล

ที�ถูกกําหนดไวเ้พื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสด

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื�นใน

ส่วนของเจ้าของ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10* (350,136) (477,780) (183,100) (271,805)
อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 
   - ลดลงรอ้ยละ 10* 350,136 477,780 183,100 271,805

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดองเวยีดนาม 
- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10* 11,617 1,387 (847,969) (222,638)

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดองเวยีดนาม 

   - ลดลงรอ้ยละ 10* (11,617) (1,387) 847,959 222,638

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อวอนเกาหล ี 

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10* - - 164,519 168,918

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อวอนเกาหล ี 

   - ลดลงรอ้ยละ 10* - - (164,519) (168,918)

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื�นใน

ส่วนของเจ้าของ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10* 312,488 492,043 - -

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

   - ลดลงรอ้ยละ 10* (312,488) (492,043) - -

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ข) ความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมและความเสี�ยงในกระแสเงินสดที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิจากเงนิกู้ยมืระยะยาวที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร ซึ�งยงัผลให้

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงในกระแสเงนิสดที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย กลุ่มกิจการมีนโยบายที�จะคงไว้

ซึ�งอัตราดอกเบี�ยคงที�ที�สดัส่วนขั �นตํ�าร้อยละ 81 โดยกลุ่มกิจการจะใช้สญัญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย (จากอัตรา

ดอกเบี�ยผนัแปรมาเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�) เป็นเครื�องมอืในการคงสดัส่วนดงักล่าวเมื�อจําเป็น โดยปกต ิการที�กลุ่มกิจการ

เขา้ทําสญัญากูย้มืระยะยาวที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร และทําสญัญาแลกเปลี�ยนมาเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�นั �นจะไดอ้ตัรา

ดอกเบี�ยที�ตํ�ากว่าการที�กลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญากู้ยมืด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�โดยตรง ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 
เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการที�อตัราดอกเบี�ยผนัแปรนั �นส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิดอลลาหส์หรฐั

เงนิกู้ยมืแสดงด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย ทั �งนี� ตามที�ได้กําหนดไว้ในสญัญา เงนิกู้ยมืจะมกีารปรบัอตัราดอกเบี�ยใหม่

ตามระยะเวลาที�กําหนดไว ้(ดงัตาราง) จงึส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย

ในตลาด 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและการปรบัอตัราดอกเบี�ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้ พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้

เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร 48,996,314 51.2 31,713,905 41.0
เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที� 

- วนัที�มกีารปรบัอตัราใหม่หรอื
วนัครบกําหนด

น้อยกว่า 1 ปี 2,856,302 3.0 12,955,009 16.8
1-5 ปี 21,886,258 22.8 14,961,626 19.3
เกนิกว่า 5 ปี 21,996,981 23.0 17,738,971 22.9

95,735,855 100.0 77,369,511 100.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้ พนับาท
ร้อยละของ

เงินก ู้

เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร - - - -
เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที� 

- วนัที�มกีารปรบัอตัราใหม่หรอื
วนัครบกําหนด

น้อยกว่า 1 ปี 42,498 0.1 11,873,521 41.9
1-5 ปี 14,842,847 52.1 9,361,358 33.1
เกนิกว่า 5 ปี 13,594,541 47.8 7,074,802 25.0

28,479,886 100.0 28,309,681 100.0

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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รอ้ยละของเงนิกู้ยมืข้างต้นแสดงถึงสดัส่วนของเงนิกู้ยมืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปรต่อจํานวนเงนิกู้ยมืทั �งหมด และการ

วเิคราะหเ์งนิกูย้มืตามวนัครบกําหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นหมายเหตุ 5.1.3 

เครื �องมอืทางการเงนิที �กลุ่มกจิการใชเ้พื �อบรหิารความเสี �ยง

กลุ่มกจิการและบรษิทัเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยโดยครอบคลุมรอ้ยละ 74 ของเงนิตน้ของเงนิกูย้มืที�มอีตัรา

ดอกเบี�ยผนัแปรที�คงคา้งอยู่ (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 81) โดยอตัราดอกเบี�ยคงที�ตามสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยมอีตัรา

รอ้ยละ 0.55 ถงึ 6.48 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.11 ถงึ 6.48) และอตัราดอกเบี�ยผนัแปรมอีตัราดอกเบี�ยจาก LIBOR ที�รอ้ย

ละ 2.15 ถงึ 4.13 และ THBFIX ที�รอ้ยละ -0.55 ถงึ 2 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยกําหนดใหช้ําระยอดสุทธขิองดอกเบี�ยคา้งรบัหรอืคา้งจ่ายทุก 90-180 วนั โดยวนัที�ถงึ

กําหนดชาํระตามสญัญาดงักล่าวเป็นวนัเดยีวกบัวนัที�ถงึกําหนดชาํระของดอกเบี�ยของสญัญาเงนิกู้

ผลกระทบจากการบญัชป้ีองกนัความเสี �ยงต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ผลกระทบจากสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการและบรษิทั มดีงันี�

งบการเงินรวม

สญัญาแลกเปลี �ยนอตัราดอกเบี�ย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัช ี(สนิทรพัย์) (พนับาท) 45,956 -
มลูค่าตามบญัช ี(หนี�สนิ) (พนับาท) 2,441,232 3,417,968

จํานวนเงนิตามสญัญา - (พนัดอลลารส์หรฐัฯ)  545,379 313,500

- (พนับาท) 41,691,203 17,130,709

วนัครบกําหนด มถิุนายน พ.ศ. 2565

- มถิุนายน พ.ศ. 2578

มนีาคม พ.ศ. 2564

- มถิุนายน พ.ศ. 2578

ค่าอตัราป้องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืป้องกนั

ความเสี�ยงที�คงเหลอือยู่ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม (พนับาท) 265,357 (1,042,656)

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยง 

   สาํหรบัการกําหนดความมปีระสทิธผิลของการ 

ป้องกนัความเสี�ยง (พนับาท) (265,357) 1,042,656

อตัราดอกเบี�ยที�ป้องกนัความเสี�ยงถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักสาํหรบัปี รอ้ยละ 2.30 รอ้ยละ 3.37

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

รายการกําไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในรายได้ดอกเบี�ยจากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารและ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากเงินกู้ยืม ซึ�งเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราดอกเบี�ย องค์ประกอบอื�นในส่วนของเจ้าของ

จะเปลี�ยนแปลงไปซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี�ยงด้านกระแสเงินสด
ของเงนิกูย้มื 

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื�น

ในส่วนของเจ้าของ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ย - เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.25* (62,553) 6,694 211,284 286,756

อตัราดอกเบี�ย - ลดลงรอ้ยละ 0.25* 62,553 (6,694) (211,284) (286,756)

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื�น

ในส่วนของเจ้าของ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ย - เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.25* 13,272 2,564 - -

อตัราดอกเบี�ย - ลดลงรอ้ยละ 0.25* (13,272) (2,564) - -

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�

5.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสญัญา

จากเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วย ก) ราคาทุนตดัจําหน่าย ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น 
(FVOCI) และ ค) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สนิทรพัย์อนุพนัธ์ และเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 

รวมถงึความเสี�ยงดา้นเครดติจากลูกคา้และลูกหนี�คงคา้ง

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ก) การบริหารความเสี�ยง

กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสี�ยงในดา้นเครดติที�เป็นสาระสําคญักบัเงนิสดและเงนิลงทุน เนื�องจากกลุ่มกิจการมรีายการเงินสด
และเงินลงทุนกับสถาบันทางการเงนิที�มีคุณภาพ โดยกลุ่มกิจการได้วางนโยบายจํากัดรายการที�จะเกิดกับสถาบนั

การเงินใดสถาบันการเงินหนึ�งเพื�อลดความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น และจะนําเงินส่วนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุนที�มี

ความเสี�ยงตํ�า จากประสบการณ์ในอดตีกลุ่มกจิการไม่เคยมคีวามสญูเสยีจากเงนิสดและเงนิลงทุน  

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงนิ ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�นๆ ทั �งนี�กลุ่มกจิการขายไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาล และภาคอุตสาหกรรม

ที�มสีถานะการเงนิที�ด ีภายใต้เงื�อนไขในสญัญาซื�อขายไฟฟ้าระยะยาวและสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและไอนํ�าระยะยาว บรษิทัไม่มี

การกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นเครดติที�เป็นสาระสาํคญัจากลูกคา้แต่ละราย

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิที�ตอ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ดงันี�

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 เงนิฝากประจําที�ครบกําหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น
 สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

 เงนิใหกู้แ้ก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และ
 เงนิใหกู้แ้ก่กจิการอื�น

ผูบ้รหิารพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวไม่มผีลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�มสีาระสาํคญั

ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี �เกดิจากสญัญา

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�นซึ�งคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุลูกหนี�การค้าและสินทรพัย์ที�เกิดจาก

สญัญาทั �งหมด

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

ตามลกัษณะร่วมของความเสี�ยงดา้นเครดติและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชาํระ ทั �งนี� เนื�องจากสนิทรพัยท์ี�เกดิจาก

สญัญาเป็นงานที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็นั �นมลีกัษณะความเสี�ยงที�ใกล้เคยีงเป็นอย่างมากกบัลูกหนี�การคา้สําหรบั

สญัญาประเภทเดยีวกัน ผู้บรหิารจงึพิจารณาใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนี�การค้ามาประมาณการอัตรา

ผลขาดทุนดา้นเครดติของสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งดว้ย

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



299บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

55

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 12 เดอืนและ 36 เดอืนก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สําหรบักิจการในประเทศไทยและต่างประเทศ

ตามลําดบัตามลําดบั รวมทั �งพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที�เกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั �งนี� 

อตัราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื�อให้สะท้อนถึงข้อมูลที�เป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้า

เกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�จะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของลูกหนี� กลุ่มกิจการได้พจิารณาว่า

อตัราผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในประเทศที�กลุ่มกิจการขายสนิคา้และใหบ้รกิารนั �นเป็นปัจจยัที�เกี�ยวข้อง
มากที�สุด จึงได้ปรับอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�ได้จากประสบการณ์ในอดีตเพื�อให้สะท้อนถึงการคาดการณ์

การเปลี�ยนแปลงจากปัจจยันี�

กลุ่มกจิการตดัจําหน่ายลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาเมื�อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ

ในกําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้กลุ่มกจิการจะรบัรูจํ้านวนที�ได้รบัชําระสําหรบัจํานวนที�ไดต้ดัจําหน่าย

ไปแลว้เป็นยอดหกัจากรายการที�ไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

เงนิลงทุนในตราสารหนี�

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายประกอบดว้ยลูกหนี�อื�น เงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการอื�น

กลุ่มกจิการพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหนี� (ยกเวน้เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั) ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตัดจําหน่ายนั �นมีความเสี�ยงด้านเครดิตตํ�า ดงันั �น ค่าเผื�อผลขาดทุนที�ร ับรู้ในระหว่างปีจึงจํากัดอยู่เพียงผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายใน 12 เดือน กลุ่มกิจการจะพิจารณาว่ามีความเสี�ยงด้านเครดิตตํ�าเมื�อความเสี�ยง

จากการผดินัดชําระอยู่ในระดบัตํ�า และผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิที�แขง็แกร่งที�จะปฏบิตัติามภาระผูกพนั

ตามสญัญาไดใ้นระยะเวลาอนัใกล้

5.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

การจดัการความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัย์ที�อยู่ในความต้องการของตลาด และ
การมแีหล่งเงนิทุนที�สามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชาํระภาระผูกพนัเมื�อถงึกําหนดชาํระ และ

เพยีงพอต่อการปิดสถานะ ทั �งนี� ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารที�สามารถเบิกใชไ้ด้ทนัที

จํานวน 23,462 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 16,953 ลา้นบาท) เพื�อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ

ผูบ้รหิารได้พจิารณา ก) ประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสมํ�าเสมอโดยพจิารณาจากเงนิสํารองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี�นโยบายการจดัการ

สภาพคล่องของกลุ่มกิจการยงัรวมถึงการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ และการพจิารณาปรมิาณ

ของสนิทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องสงูที�จําเป็นและอตัราส่วนสภาพคล่องตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึ�งแผนการจดัหาเงนิ
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ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ี�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

หมดอายุภายในหนึ�งปี

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 939,165 - - -

หมดอายุเกนิกว่าหนึ�งปี

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 17,139,497 7,544,457 - -

18,078,662 7,544,457 - -

ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงใหเ้หน็ถงึหนี�สนิทางการเงนิที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของ

ก) หนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ ์และ

ข) สญัญาอนุพนัธ์ที�มกีารชําระเป็นยอดสุทธิและยอดขั �นต้น ซึ�งระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญามคีวามสําคญัต่อ
ความเขา้ใจในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการ 
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จํานวนเงนิในตารางแสดงด้วยจํานวนเงนิตามสญัญาที�ไม่ได้มกีารคิดลดและดอกเบี�ยจ่าย (ถ้าม)ี ทั �งนี� ยอดคงเหลือ

ที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชเีนื�องการการคดิลดไม่มนัียสําคญั สําหรบักระแสเงนิสด

ที�แสดงภายใต้สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยนั �น เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบี�ยล่วงหน้าที�เกี�ยวข้อง 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

งบการเงินรวม (หน่วย: พนับาท)

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

มูลค่าตาม

บญัชี

รายการที�มิใช่อนุพนัธ ์

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 751,719 - - 751,719 750,000
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 5,690,521 - - 5,690,521 5,690,521
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 43,348 - - 43,348 42,498
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  4,618,668 21,349,903 46,867,331 72,835,902 53,720,054
หุน้กู้ 3,260,196 22,614,611 22,641,122 48,515,929 40,118,803
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 119,994 312,519 1,785,123 2,217,636 1,182,934

รวมรายการที�มิใช่อนุพนัธ ์ 14,484,446 44,277,033 71,293,576 130,055,055 101,504,810

สญัญาอนุพนัธ ์

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
- ป้องกนัความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสด

     - (กระแสเงนิสดรบั) (1,450,253) (373,246) - (1,823,499) (66,935)
     - กระแสเงนิสดจ่าย 1,388,994 352,535 - 1,741,529
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
   และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ - ป้องกนั 

ความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสด
     - (กระแสเงนิสดรบั) (810,222) (2,080,757) (2,929,188) (5,820,167)
     - กระแสเงนิสดจ่าย 857,280 2,184,997 2,973,290 6,015,567 71,662
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- ป้องกนัความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสด
     - (กระแสเงนิสดรบั) - - - -
     - กระแสเงนิสดจ่าย 1,464,002 5,793,601 1,874,933 9,132,536 2,395,276

รวมอนุพนัธ ์ 1,449,801 5,877,130 1,919,035 9,245,966 2,400,003
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

59

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

มูลค่าตาม

บญัชี

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 435,514 - - 435,514 435,514
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 43,348 - - 43,348 42,498
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  216,144 1,562,962 1,648,350 3,427,456 3,000,000
หุน้กู้ 805,774 16,194,036 13,557,211 30,557,021 25,437,388
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 13,172 21,891 181,623 216,686 103,478

รวมหนี�สินทางการเงิน 1,513,952 17,778,889 15,387,184 34,680,025 29,018,878

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

มูลค่าตาม

บญัชี

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 9,139,170 - - 9,139,170 9,134,862
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 392,325 - - 392,325 392,325
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 40,397 - - 40,397 39,605
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  100,500 1,271,630 2,155,825 3,527,955 3,000,000
หุน้กู้ 3,261,384 10,259,773 5,610,400 19,131,557 16,135,214
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 17,379 51,408 162,371 231,158 111,833

รวมหนี�สินทางการเงิน 12,951,155 11,582,811 7,928,596 32,462,562 28,813,839

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

- การรกัษาไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื�อง เพื�อที�จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�นๆ และ

- การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื�อลดต้นทุนเงนิทุน

การที�จะรกัษาหรอืปรบัโครงสรา้งของเงนิทุนนั �น กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนให้แก่

ผูถ้อืหุน้ ออกหุน้ใหม่ หรอืขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

เช่นเดยีวกบักจิการอื�นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอตัราส่วนหนี�สิน

ต่อทุน ซึ�งคาํนวณจากหนี�สนิมภีาระดอกเบี�ยสุทธหิารส่วนของเจา้ของ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

58

งบการเงินรวม (หน่วย: พนับาท)

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

มูลค่าตาม

บญัชี

รายการที�มิใช่อนุพนัธ ์

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 15,097,667 - - 15,097,667 15,040,160
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 5,641,053 - - 5,641,053 5,641,053
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 40,397 - - 40,397 39,605
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  2,138,625 10,088,909 24,878,665 37,106,199 30,474,891
หุน้กู้ 4,860,136 17,235,306 16,503,267 38,598,709 31,814,855
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 128,427 280,850 1,366,014 1,775,291 947,515

รวมรายการที�มิใช่อนุพนัธ ์ 27,906,305 27,605,065 42,747,946 98,259,316 83,958,079

สญัญาอนุพนัธ ์

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 
- ที�รบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรม

     ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
      - กระแสเงนิสดจ่าย 11,390 - - 11,390 11,389
สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

- ป้องกนัความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสด
      - (กระแสเงนิสดรบั) (1,540,643) (757,979) - (2,298,622) 8,904
      - กระแสเงนิสดจ่าย 1,555,369 777,328 - 2,332,697
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
   และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ - ป้องกนั 

ความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสด
      - (กระแสเงนิสดรบั) (488,171) (2,112,352) (3,224,239) (5,824,762) (417,071)
      - กระแสเงนิสดจ่าย 544,669 2,335,011 3,557,596 6,437,276
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- ป้องกนัความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสด
      - (กระแสเงนิสดรบั) - - - - -
      - กระแสเงนิสดจ่าย 767,439 2,566,284 1,073,911 4,407,634 3,417,968

รวมอนุพนัธ ์ 850,053 2,808,292 1,407,268 5,065,613 3,021,190

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



303บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

59

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

มูลค่าตาม

บญัชี

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 435,514 - - 435,514 435,514
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 43,348 - - 43,348 42,498
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  216,144 1,562,962 1,648,350 3,427,456 3,000,000
หุน้กู้ 805,774 16,194,036 13,557,211 30,557,021 25,437,388
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 13,172 21,891 181,623 216,686 103,478

รวมหนี�สินทางการเงิน 1,513,952 17,778,889 15,387,184 34,680,025 29,018,878

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

มูลค่าตาม

บญัชี

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 9,139,170 - - 9,139,170 9,134,862
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 392,325 - - 392,325 392,325
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 40,397 - - 40,397 39,605
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  100,500 1,271,630 2,155,825 3,527,955 3,000,000
หุน้กู้ 3,261,384 10,259,773 5,610,400 19,131,557 16,135,214
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 17,379 51,408 162,371 231,158 111,833

รวมหนี�สินทางการเงิน 12,951,155 11,582,811 7,928,596 32,462,562 28,813,839

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

- การรกัษาไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื�อง เพื�อที�จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�นๆ และ

- การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื�อลดต้นทุนเงนิทุน

การที�จะรกัษาหรอืปรบัโครงสรา้งของเงนิทุนนั �น กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนให้แก่

ผูถ้อืหุน้ ออกหุน้ใหม่ หรอืขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

เช่นเดยีวกบักจิการอื�นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอตัราส่วนหนี�สิน

ต่อทุน ซึ�งคาํนวณจากหนี�สนิมภีาระดอกเบี�ยสุทธหิารส่วนของเจา้ของ

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

61

งบการเงินรวม

ข้อมูลระดบัที� 2

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

หนี�สิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัม ูลค ่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย - 11,389

ตราสารอนุพนัธท์ี�ใช้สาํหรบัป้องกนัความเสี�ยง

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,508 24,291

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 126,694 -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 2,441,232 3,417,968

รวมหนี�สิน 2,573,434 3,453,648

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชั �นตามขอ้มูลที�ใชด้งันี�

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื�อปัจจุบนัหรอืราคาปิดที�อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตได้อย่างมี

นัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตไดใ้นตลาด

เทคนิคการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 

วธิกีารที�ใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ มดีงันี�

 สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest Rate Swaps) และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ - มูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (Yield curves) ที�สงัเกตไดใ้นตลาด
 สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า 

ณ วนัสิ�นรอบปีบญัชี

ผลของการประมาณมลูค่ายุตธิรรมทั �งหมดอยู่ในขอ้มลูระดบั 2

การโอนระหว่างระดบัของชั �นมลูค่ายุตธิรรม

กลุ่มกจิการไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

60

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ของกลุ่มกจิการยงัคงเดมิเช่นเดยีวกบัปี พ.ศ. 2563 คอืการรกัษาอตัราส่วนหนี�สนิที�มี

ภาระดอกเบี�ยสุทธติ่อทุนใหอ้ยู่ในระดบัไม่เกนิ 2 เท่าอย่างมนัียสาํคญั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราส่วน

หนี�สนิต่อทุน ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยสุทธิ 67,586,152 57,377,000 22,159,751 25,804,402

ส่วนของเจา้ของ  

(รวมส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม) 40,815,512 39,304,082 25,649,985 24,990,047

อตัราส่วนหนี�สินสุทธิต ่อทุน 1.66 : 1 1.46 : 1 0.86 : 1 1.03 : 1

การคงไว้ซึ �งอตัราส่วนตามสญัญาเงินก ู้ (Loan covenants)

ภายใตเ้งื�อนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิดงันี� 

 อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนที�ไม่เกนิ 3:1  และ 

 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� (DSCR) ตอ้งมากกว่า 1.1 

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน 

6 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรายการ

ที�มลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชี

งบการเงินรวม

ข้อมูลระดบัที� 2

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

สินทรพัย ์

ตราสารอนุพนัธท์ี�ใช้สาํหรบัป้องกนัความเสี�ยง

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 72,470 15,387

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 55,032 417,071

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 45,956 -

รวมสินทรพัย ์ 173,458 432,458
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งบการเงินรวม

ข้อมูลระดบัที� 2

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

หนี�สิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัม ูลค ่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย - 11,389

ตราสารอนุพนัธท์ี�ใช้สาํหรบัป้องกนัความเสี�ยง

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,508 24,291

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 126,694 -

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 2,441,232 3,417,968

รวมหนี�สิน 2,573,434 3,453,648

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชั �นตามขอ้มูลที�ใชด้งันี�

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื�อปัจจุบนัหรอืราคาปิดที�อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตได้อย่างมี

นัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตไดใ้นตลาด

เทคนิคการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 

วธิกีารที�ใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ มดีงันี�

 สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest Rate Swaps) และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ - มูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (Yield curves) ที�สงัเกตไดใ้นตลาด
 สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า 

ณ วนัสิ�นรอบปีบญัชี

ผลของการประมาณมลูค่ายุตธิรรมทั �งหมดอยู่ในขอ้มลูระดบั 2

การโอนระหว่างระดบัของชั �นมลูค่ายุตธิรรม

กลุ่มกจิการไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ขั �นตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของกลุ่มกจิการ

การประชุมระหว่างผู้บริหารสูงสุดสายบญัชแีละการเงินและคณะทํางานเกี�ยวกับการประเมนิมูลค่ายุติธรรมเกี�ยวกับกระบวนการ

ประเมนิและผลลพัธจ์ะจดัขึ�นอย่างน้อยทุกไตรมาส 

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายดงัต่อไปนี� มมีลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชี

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการเบกิถอน

 เงนิฝากประจําที�ครบกําหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัหรอืกจิการอื�น

 เงนิกูย้มืระยะสั �น

 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น

7 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตีและ

ปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น

(ก) โรงไฟฟ้า อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่ม ีตวัตน

ฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาการประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

ซึ�งโดยส่วนใหญ่คํานึงถึงความสามารถทางเทคนิค และอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ ทั �งนี�ผู้บรหิารจะทบทวนการคิด

ค่าเสื�อมราคา หากคาดว่าอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแตกต่างไปจาก

ที�ไดป้ระมาณการไวอ้ย่างมสีาระสําคญั หรอืจะตดัจําหน่ายรายการสนิทรพัย์ดงักล่าวที�มคีวามล้าสมยัทางเทคนิค ไม่ไดใ้ชง้าน 

หรอืขายออกไป 

(ข) มูลค ่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและตราสารอนุพนัธ ์

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ ซึ�งไม่มกีารซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

กลุ่มกจิการใช้ดุลยพนิิจในการเลอืกวธิีการและตั �งขอ้สมมติฐานซึ�งส่วนใหญ่อ้างองิจากขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนัียสําคญั
ที�มอียู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชร้วมอยู่ในหมายเหตุ 6

(ค) การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ

จําหน่าย การคํานวณนี�ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ�งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื�อ

ขายไฟฟ้าที�เหลอือยู่ รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 21
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(ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานที�ใชแ้ละผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุ 28

(จ) การรวมงบการเงินของกิจการที�ถือหุ้นในบริษทัน้อยกว่าร้อยละ 50 ในการจดัทาํงบการเงินรวม

ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมทางพฤตินัย (De facto control) เหนือ Amata Power (Bien Hoa) 

Limited ถงึแมว่้าจะถือหุ้นน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสทิธใินการออกเสยีง กลุ่มกจิการเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของ Amata Power 

(Bien Hoa) Limited โดยมสี่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 30.72 ในขณะที�ผูถ้อืหุน้อื�นเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในส่วนของ

เจา้ของ น้อยกว่ารอ้ยละ 30.00 ในแต่ละรายและไม่มขีอ้มลูในอดตีที�ปรากฎว่าผูถ้อืหุน้รายอื�นไดร้วมกลุ่มเพื�อใชส้ทิธใินการออก

เสยีงร่วมกนั 

(ฉ) การจดัประเภทรายการของการร่วมการงาน 

บรษิทัถอืสทิธใินการออกเสยีงรอ้ยละ 48 ถงึรอ้ยละ 70 ของการร่วมการงานของกลุ่มกจิการตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 (ข) 

กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี� เนื�องจากภายใต้สญัญาที�ตกลงร่วมกันได้กําหนดว่าการตัดสินใจใด ๆ เกี�ยวกับ

กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท ์จากผูท้ี�ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเท่านั �น

การร่วมการงานของกลุ่มกจิการไดจ้ดัตั �งขึ�นในรปูแบบบรษิทัจํากดัและใหส้ทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัจํากดันี�แก่กลุ่มกจิการ

และผูร่้วมการงานอื�นภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั �นการงานนี�จงึจดัประเภทเป็น “การร่วมคา้”

(ช) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดที�ทําใหเ้กดิสิ�งจูงใจทางเศรษฐกจิสําหรบัผูเ้ช่า ในการใช้

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื�อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนดอายุ

สญัญาเช่ากต็่อเมื�อสญัญาเช่านั �นมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ่้าย และสภาพของสนิทรพัยท์ี�เช่า

สิทธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี�สินตามสญัญาเช่า 
เนื�องจากกลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ี�เช่า และ/หรอื ข) การเปลี�ยนแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่างมี

สาระสาํคญั 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื�อกลุ่มกิจการใช ้(หรอืไม่ใช)้ สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช ้(หรอืไม่ใช้สทิธิ) 

การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึ�นเมื�อเกดิเหตุการณ์ที�มนัียสําคญัหรอืการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ที�มนัียสาํคญั ซึ�งมผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ซ) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนี�สินตามสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าดงันี�
 ใช้ข้อมูลที�การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกิจการที�เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที�ได้รบัให้สะท้อนกับการ

เปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้

 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

(ฌ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และอตัรา

การขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี� และพจิารณาเลอืกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ
คํานวณการดอ้ยค่าบนพื�นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที�เกดิขึ�น รวมทั �งการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

(ญ) การประมาณการมูลค่ายุติธรรมในการรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการรวมธุรกิจโดยแต่งตั �งผู้ประเมินอิสระซึ�งมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ชี�ยวชาญในวชิาชพี โดยใชว้ธิกีารการประเมนิมูลค่าที�เหมาะสมบนพื�นฐานของสมมตฐิานทางการเงนิในการไดม้าซึ�งมูลค่า

ยุตธิรรมของการซื�อกจิการ การคาํนวณดงักล่าวขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการกําหนดขอ้มลูและขอ้สมมตฐิานในวธิกีาร

ประเมนิ 

(ฎ) การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�จ่ายในรายการแบ่งแยกกิจการ

กลุ่มกจิการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของโครงการ DT1 โดยใชว้ธิมีูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการจําหน่าย ซึ�งอ้างองิจากกระแส

เงนิสดในอนาคตตามงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�เหลืออยู่ คดิลดด้วยต้นทุนของ

เงนิทุน และประมาณมลูค่ายุตธิรรมของภาระผกูพนัจากการใหใ้ชส้ถานีไฟฟ้าย่อย โดยอา้งองิกบัราคาการใหใ้ชส้ถานีไฟฟ้าย่อย

ที�ทํากบัคู่สญัญาอื�นของกลุ่มกจิการ

(ฏ) การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน

มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ พจิารณาจากการคํานวณมูลค่ายุตธิรรมหกั
ต้นทุนในการจําหน่าย การคํานวณนี�ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ�งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา

ของสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�เหลอือยู่

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มกจิการเปิดเผยส่วนงานที�รายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและธุรกจิอื�น 

(1) ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรฐับาลและ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั �งในประเทศและต่างประเทศ

(2) ธุรกจิอื�น : ส่วนงานนี�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิเพื�อการลงทุน การบํารุงรกัษาและการใหบ้รกิารในโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการบรษิทัประเมนิผลการดําเนินงานโดยพจิารณาจากผลกําไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ�งใชม้าตรฐานในการวดัผลการ

ดําเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวม

ธรุกิจผลิต ปรบัปรงุรายการ

กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอื�น ระหว่างกนั รวม

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดต้ามส่วนงาน 48,112,279 1,186,406 (2,670,356) 46,628,329

กําไรจากการดําเนินงาน 8,214,135 5,782,821 (6,147,304) 7,849,652

ดอกเบี�ยรบั 183,457 2,045,016 (2,113,356) 115,117

ตน้ทุนทางการเงนิ (4,388,180) (2,145,975) 2,240,703 (4,293,452)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 44,055 - 44,055

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,009,412 5,725,917 (6,019,957) 3,715,372

ภาษเีงนิได้ (340,946) 42,771 - (298,175)

กําไรสุทธิ 3,668,466 5,768,688 (6,019,957) 3,417,197

ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ�น 501,679

ผลกระทบของรายการอื�น* -

กําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกต*ิ* 3,918,876

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 5,088,313 116,515 (65,770) 5,139,058

สนิทรพัย์ถาวรจําแนกตามส่วนงาน 83,487,226 1,645,871 (329,290) 84,803,807

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 2,898,892

สนิทรพัย์ไม่จําแนกตามส่วนงาน 61,494,863

สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิรวม 149,197,562

* คอืผลกระทบของรายการที�ไม่ไดเ้กดิขึ�นจากการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ

** คอืกําไรสุทธทิี�ไม่รวมรายการกําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น และรายการที�ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานอย่าง
สมํ�าเสมอ

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



310 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

66

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้าํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

ธรุกิจผลิต

กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอื�น รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 46,488,562 - 46,488,562
ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) 131,517 8,250 139,767

รวม 46,620,079 8,250 46,628,329

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธรุกิจผลิต

กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอื�น รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 113,374 - 113,374

ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) 46,267 382,657 428,924

รวม 159,641 382,657 542,298

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

ธรุกิจผลิต ปรบัปรงุรายการ

กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอื�น ระหว่างกนั รวม

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดต้ามส่วนงาน 45,429,609 1,067,691 (2,410,446) 44,086,854

กําไรจากการดําเนินงาน 7,720,942 1,850,321 (2,646,765) 6,924,498

ดอกเบี�ยรบั 209,725 1,577,596 (1,595,221) 192,100

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,252,459) (1,549,373) 1,615,397 (3,186,435)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 58,342 - 58,342

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,678,208 1,936,886 (2,626,589) 3,988,505

ภาษเีงนิได้ (261,980) 28,951 - (233,029)

กําไรสุทธิ 4,416,228 1,965,837 (2,626,589) 3,755,476

ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ�น 242,078

ผลกระทบของรายการอื�น* 310,845

กําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกต*ิ* 4,308,399

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 5,444,284 113,850 (64,037) 5,494,097

สนิทรพัย์ถาวรจําแนกตามส่วนงาน 79,979,829 569,492 (249,083) 80,300,238

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,065,257

สนิทรพัย์ไม่จําแนกตามส่วนงาน 49,330,385

สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิรวม 130,695,880

* คอืผลกระทบของรายการที�ไม่ไดเ้กดิขึ�นจากการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ

** คอืกําไรสุทธทิี�ไม่รวมรายการกําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น และรายการที�ไม่ไดเ้กิดจากการดําเนินงานอย่าง

สมํ�าเสมอ

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้าํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

ธรุกิจผลิต

กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอื�น รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 43,820,172 - 43,820,172

ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) 265,882 800 266,682

รวม 44,086,054 800 44,086,854

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธรุกิจผลิต

กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอื�น รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 115,864 - 115,864

ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) 153,405 263,024 416,429

รวม 269,269 263,024 532,293

ส่วนงานภมูิศาสตร ์

ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภูมศิาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามสถานที�ตั �งทางภูมศิาสตร์ของลูกคา้ สนิทรพัย์ตามส่วนงาน

แยกตามสถานที�ตั �งทางภูมศิาสตรข์องสนิทรพัย์

ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานภมูิศาสตร ์

รายได้รวม สินทรพัยร์วม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ไทย 42,318,346 39,473,957 121,545,363 103,071,497

สปป.ลาว 459,432 450,882 5,575,589 5,148,233
เวยีดนาม 3,604,667 4,155,431 17,411,831 19,128,768

กมัพชูา 153,948 6,584 1,771,115 1,517,205

สาธารณรฐัเกาหลี - - 2,506,571 1,713,232

สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 91,936 - 239,964 116,935

มาเลเซยี - - 147,129 10

46,628,329 44,086,854 149,197,562 130,695,880

ลูกค้ารายใหญ่ 

ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ�งของส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื�อจําหน่ายก่อให้เกิดรายได้เป็นจํานวน 29,766.27 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 

28,330.10 ลา้นบาท) 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดในมอื 2,843 4,446 10 10

เงนิฝากธนาคาร 23,462,581 16,952,727 5,309,322 2,194,689

เงนิฝากประจําที�ครบกําหนดภายใน 3 เดอืน 2,241,110 2,153,152 910,803 10,580

25,706,534 19,110,325 6,220,135 2,205,279

เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.03 ถงึรอ้ยละ 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.04 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 

10 เงินฝากธนาคารที�ม ีข้อจาํกดัในการเบิกถอน

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

หมุนเวียน 

ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าภายใตส้ญัญาโอนผลประโยชน์

   จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 489,198 365,490

เงนิฝากธนาคาร 30,544 31,461

บญัชดูีแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา 209,100 -

728,842 396,951

ไม่หมุนเวียน 

เงนิสาํรองเพื�อจ่ายชําระเป็นค่าธรรมเนียมแก่กองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน

   โรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ - 124,113

728,842 521,064

บริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกถอนตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

เพื�อประกนัการชําระหนี�ทั �งหมดทั �งในปัจจุบนัและในอนาคตที�บรษิทัมอียู่กบักองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากธนาคารจํานวน 30.54 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 31.46 ลา้นบาท) ไดถู้กใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรบั

หนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคาร เงนิฝากธนาคารดงักล่าวมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.1 ถงึรอ้ยละ 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.05 

ถงึรอ้ยละ 3.20 ต่อปี) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งเขา้ทําสญัญาดูแลผลประโยชน์ซึ�งเป็นสญัญา 3 ฝ่ายระหว่างบรษิทัย่อย คู่สญัญาและผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยบรษิทัโอนเงนิจํานวน 209.10 ลา้นบาท (เทยีบเท่า 6.8 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ) ใหก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ใชส้ําหรบัการ

ชาํระมลูค่าที�ดนิและค่าพฒันาโครงการ ภายใตข้อ้ตกลงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศอนิโดนีเซยี

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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11 ลูกหนี�การค้าและล ูกหนี�อ ื�น - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้
- กจิการอื�น 4,012,127 3,125,305 17,853 45,075

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 529 408 190,661 10,419

รวมลูกหนี�การคา้ 4,012,656 3,125,713 208,514 55,494

รายไดค้า้งรบั 4,019,159 3,094,222 12,605 12,832

ดอกเบี�ยคา้งรบั

- กจิการอื�น 17,668 26,540 212 190

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 56,440 8,713 2,682,331 1,895,105
เงนิปันผลคา้งรบั – กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 40.3) - - - 127,000

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 2,432 85,991 2,432 85,991

ค่าเบี�ยประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 222,746 244,872 1,184 1,196

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 

- กจิการอื�น 102,968 100,047 26,441 18,390

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 7,871 - 687 -

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ 3,661 765 1,039,054 938,099

เงนิทดรองจ่ายพนักงาน 5,280 2,488 259 18

ลูกหนี�อื�น
- กจิการอื�น 350,361 60,651 21,653 10,322

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 4,854 25,707 291,474 519,846

อื�น ๆ 183,477 48,881 16,148 32,909

หกั  ค่าเผื�อขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (6,478) (6,478) (5,218) (5,218)

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 8,983,095 6,818,112 4,297,776 3,692,174

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนี�การคา้กจิการอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 3,541,274 2,795,819 14,516 45,075

ครบกําหนดชาํระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน 175,094 247,855 3,337 -

- 3 - 6 เดอืน 125,463 12,021 - -

- 6 - 12 เดอืน 77,538 31,640 - -

- มากกว่า 12 เดอืน 92,758 37,970 - -

4,012,127 3,125,305 17,853 45,075

ลูกหนี�การคา้กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 529 408 24,538 1,926
ครบกําหนดชาํระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน - - 136,724 1,243

- 3 - 6 เดอืน - - 8,025 -

- 6 - 12 เดอืน - - 14,124 -

- มากกว่า 12 เดอืน - - 7,250 7,250

529 408 190,661 10,419

สินทรพัยท์ี�เกิดจากสญัญา

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาจํานวน 2.43 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 85.99 ล้านบาท) เกิดจากรายได้ที�รบัรู้

ตามสญัญาจดัซื�อและก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ุ่นลอยนํ�า ซึ�งมากกว่าเงนิงวดที�เรยีกเกบ็

สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาจะถูกโอนไปเป็นลูกหนี�การค้าเมื�อสทิธิในการได้รบัสิ�งตอบแทนเป็นสทิธิที�ปราศจากเงื�อนไข ทั �งนี�บรษิัท

จะออกใบแจง้หนี�ตามรอบระยะเวลาหรอืความกา้วหน้าที�กําหนดในสญัญา

เงินจ่ายล ่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ คือ เงินซึ�งบริษัทหรือบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการได้จ่ายล่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ
ในอนาคตของกลุ่มกจิการ โดยจะเรยีกเกบ็ไปยงับรษิทัเจา้ของโครงการนั �น ๆ เมื�อไดม้กีารจดัตั �งบรษิทัขึ�นแลว้ เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื�อการ

พฒันาโครงการถูกแสดงอยู่ในรายการลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นในงบการเงินเฉพาะกิจการแต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของสนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนในงบการเงนิรวม เนื�องจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิการในอนาคต

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิโดยใชร้าคาทุนตดัจําหน่ายทั �งหมด ยกเวน้

 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิอนุพนัธท์ี�ใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง จดัประเภทเป็น FVOCI

 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิอนุพนัธท์ี�ไม่ใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง จดัประเภทเป็น FVPL

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัม ูลค ่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย-ส่วนที�หมุนเวยีน มมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบัญชี 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย-ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน จะถูกแสดงอยู่ในหมายเหตุที�เกี�ยวขอ้ง 

ค่าเผื�อขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นที�ถูกรบัรู้สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ

ที�เกี�ยวขอ้ง

13 เงินให้ก ู้ระยะส ั �นแก่กิจการอื�น

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายการเงนิใหกู้้ระยะสั �นแก่กจิการอื�นดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการอื�น 1,315,662 586,439 140,258 128,430

หกั  ค่าเผื�อขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (23,894) (23,894) (23,894) (23,894)

เงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการอื�น - สุทธิ 1,291,768 562,545 116,364 104,536

 บรษิทัมเีงนิใหกู้้แก่กจิการอื�นเพื�อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลจํีานวน 3.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่า  

116.36 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ม้หีลกัประกนัเป็นหุน้สามญัของบรษิทัย่อยของผูกู้้ มอีตัราดอกเบี�ยคงที�และมกํีาหนดชาํระภายในหนึ�งปี

 บริษัทโอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื�อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเงินให้กู้ระยะสั �นจํานวน 0.80

ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่า 23.89 ล้านบาท) เงนิใหกู้้ไม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบี�ย MLR ลบส่วนเพิ�มคงที� และมกํีาหนด

ชําระภายในหนึ�งปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัตั �งค่าเผื�อขาดทุนสําหรบัเงนิใหกู้้ระยะสั �นดงักล่าวทั �งจํานวน รวมถงึดอกเบี�ย

คา้งจ่ายที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 11)

 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งมเีงนิให้กู้แก่กจิการอื�นเพื�อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลจํีานวน 3.0 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และ 
38,000.00 ลา้นวอน (เทยีบเท่า 1,175.40 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ไ้ม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบี�ยคงที� และมกํีาหนดชาํระภายในหนึ�งปี

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ระยะสั �นแก่กจิการอื�น ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสําคญั

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

73

14 อะไหล่และวสัดสุาํรองคลงั - ส ุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เชื�อเพลงิ 375 498 - -
อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั 1,281,255 1,300,213 113 -

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัระหว่างทาง 2,462 - - -

1,284,092 1,300,711 113 -

หกั ค่าเผื�ออะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัที�มกีารเคลื�อนไหวชา้ (312,825) (267,753) - -

971,267 1,032,958 113 -

15 สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอขอคนื 63,579 38,511 16,229 7,535

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ่ายล่วงหน้า 1,375 - - -
ภาษมีลูค่าเพิ�มรอขอคนื 844,425 765,239 93,428 94,975

ภาษซีื�อยงัไม่ถงึกําหนด 62,893 17,006 29,693 702

‘งานระหว่างก่อสรา้ง – สญัญาขายแผงโซลาร์

แบบตดิตั �งบนหลงัคา 92,224 - - -

อื�น ๆ 234 2,002 - -

1,064,730 822,758 139,350 103,212

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

81

ภายใต้เงื�อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิัทย่อย กลุ่มกิจการได้นําใบหุ้นสามญัทั �งหมดของบรษิัทย่อยจํานวน 17 บรษิัท  

ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยเหล่านั �น (พ.ศ. 2563 : 11 บรษิทั) 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มจํีานวน 11,344.35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 11,833.81 ลา้นบาท) 

ซึ�งเป็นส่วนของบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 6,862.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 6,112.13 ล้านบาท) ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจ

ควบคุมของบรษิทัย่อยอื�นไม่มสีาระสาํคญั

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยที�ม ีส่วนได้เสียที�ไม ่ม ีอาํนาจควบคมุที�ม ีสาระสาํคญั

รายละเอยีดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยที�มสี่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�มสีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ 

จํานวนที�เปิดเผยแสดงดว้ยจํานวนก่อนการตดัรายการระหว่างกนั

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม : 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั 

(งบการเงินรวม)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ส่วนที�หมุนเวียน :

สนิทรพัย์ 16,133,962 12,593,225

หนี�สนิ (7,200,507) (6,184,954)

รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสุทธิ 8,933,455 6,408,271

ส่วนที�ไม ่หมุนเวียน :

สนิทรพัย์ 38,648,742 38,633,059

หนี�สนิ (32,081,888) (31,027,532)

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 6,566,854 7,605,527

สินทรพัยส์ ุทธิ 15,500,309 14,013,798

ส่วนได้เสียที�ไม ่ม ีอาํนาจควบคมุ 5,387,242 5,512,475

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

82

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม : 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั

(งบการเงินรวม)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

รายได้ 27,719,490 25,528,171

รายไดอ้ื�น 52,610 55,329

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,356,863 2,456,653

ภาษเีงนิได้ (301,029) (166,776)

กําไรหลงัภาษจีากการดําเนินงานต่อเนื�อง 2,055,834 2,289,877

กําไรเบด็เสรจ็อื�น 49,087 1,143

กําไรเบด็เสรจ็รวม 2,104,921 2,291,020

กําไรส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 965,349 676,486

เงนิปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 1,110,271 595,849

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม : 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั

(งบการเงินรวม)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 6,133,677 6,765,857

จ่ายดอกเบี�ย (1,419,861) (1,587,713)

จ่ายภาษีเงนิได้ (339,253) (194,225)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 4,374,563 4,983,919

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (3,146,035) (2,190,277)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 344,243 (2,344,095)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 1,572,771 449,547

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 7,646,199 7,195,325

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 46,315 1,327

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 9,265,285 7,646,199

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเคล ื�อนไหวของเงินลงทุน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 9,597,689 9,553,812

ลงทุนเพิ�ม 972,056 23,310

โอนเปลี�ยนสถานะเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 17 (ข)) (250) -

เงนิอุดหนุนบรษิทัย่อยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนักงาน - 20,567

มลูค่าตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 10,569,495 9,597,689

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2564 

(ก) การลงทุนของบริษทั

บริษทั บี.กริม แอลเอน็จี จาํกดั (“BGLNG” )

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ�งของปี พ.ศ. 2564 BGLNG ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงเรยีกชําระค่าหุน้เพิ�มเตมิ โดยบรษิทัจ่ายชําระ

ค่าหุน้เพิ�มเตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวน 7.44 ลา้นบาท นอกจากนี� BGLNG ยงัไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 

10 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 400,000 หุน้ มมีลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บรษิทัซื�อและ

จ่ายชาํระค่าหุน้สาํหรบั 400,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 40 ลา้นบาท  

บริษทั บ่อทองวินดฟ์ารม์ จาํกดั (“BTW” )

ในระหว่างไตรมาสที�สองของปี พ.ศ. 2564 BTW ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางตรงเรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติม โดยบรษิัทจ่ายชําระ

ค่าหุน้เพิ�มเตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวน 180.48 ลา้นบาท  

ต่อมาในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2564 BTW เรยีกชําระค่าหุ้นเพิ�มเตมิ โดยบรษิทัจ่ายชําระค่าหุน้เพิ�มเตมิดงักล่าว
ตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวน 55.94 ลา้นบาท 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์แอลเอน็จี เจวี จาํกดั (“BGPLNGJV” )

ในระหว่างไตรมาสที�สองของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงถูกจดัตั �งขึ�นเพื�อประกอบธุรกจิเกี�ยวกบัการ

จดัหาและค้าก๊าซธรรมชาติ (“LNG”) โดยบริษัทมีสดัส่วนได้เสียใน BGPLNGJV ร้อยละ 99.99 บริษัทจ่ายชําระค่าหุ้นเป็น

จํานวน 0.25 ลา้นบาท  

ต่อมาในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท  

โดยบรษิัทซื�อหุ้นเพิ�มทุนและจ่ายชําระค่าหุ้นน้อยกว่าสดัส่วนการลงทุนเดมิ ส่งผลให้ส่วนได้เสยีของบริษัทใน BGPLNGJV 

ลดลงจากร้อยละ 99.99 เหลือร้อยละ 50.00 และสถานะของ BGPLNGJV เปลี�ยนแปลงไปเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ 

(หมายเหตุ 17 (ข))  

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ ่างทอง) 2 จาํกดั (“ BGPAT2” ) 

ในระหว่างไตรมาสที�สองของปี พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 1 จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงจดทะเบียน

เปลี�ยนชื�อบรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จํากดั 

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2564 BGPAT2 จดทะเบียนเพิ�มทุนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,327.50 ล้านบาท  

โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 13,175,000 หุ้น มีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทซื�อหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวจํานวน 

9,192,500 หุน้ และชําระค่าหุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 229.81 ล้านบาท และบรษิทั เอส. ไอเอฟ. จํากดั ("S.IF.") 
ซึ�งเป็นกิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการ ได้ซื�อหุ้นเพิ�มทุนจํานวน 3,982,500 หุ้น และชําระค่าหุ้นหุ้นละ 25 บาท  

เป็นจํานวนเงนิรวม 99.56 ล้านบาท การเพิ�มทุนดงักล่าวส่งผลให้ส่วนได้เสยีของบรษิัทใน BGPAT2 ลดลงจากร้อยละ 100 

เหลอืรอ้ยละ 70 โดย BGPAT2 ยงัคงสถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัต่อไป 

กลุ่มกิจการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชขีองส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมเพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลง

ในสดัส่วนการถอืหุน้ โดยรบัรูส้่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัเพิ�มขึ�นจํานวน 6.60 ลา้นบาท 

ต่อมาในระหว่างไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2564 BGPAT2 ได้เรยีกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติม โดยบรษิัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ�มเติม

ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวน 232.31 ลา้นบาท 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ ่างทอง) 3 จาํกดั (“ BGPAT3” ) 

ในระหว่างไตรมาสที�สองของปี พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 2 จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงจดทะเบียน
เปลี�ยนชื�อบรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จํากดั 

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2564 BGPAT3 จดทะเบียนเพิ�มทุนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,302.50 ล้านบาท  
โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 12,925,000 หุ้น มมีูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บรษิัทได้ซื�อหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวจํานวน 
9,017,500 หุน้ และชําระค่าหุ้นหุน้ละ 25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 225.44 ล้านบาท และ S.IF. ซึ�งเป็นกจิการที�ไม่เกี�ยวข้อง

กนักบักลุ่มกจิการ ไดซ้ื�อหุน้เพิ�มทุนจํานวน 3,907,500 หุน้ และชาํระค่าหุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 97.69 ลา้นบาท 

การเพิ�มทุนดงักล่าวส่งผลใหส้่วนได้เสยีของบรษิทัใน BGPAT3 ลดลงจากรอ้ยละ 100 เหลอืรอ้ยละ 70 โดย BGPAT3 ยงัคง

สถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัต่อไป 

กลุ่มกิจการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชขีองส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมเพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลง

ในสดัส่วนการถอืหุน้ โดยรบัรูส้่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัเพิ�มขึ�นจํานวน 7.24 ลา้นบาท 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ZEL1 POLSKA z.o.o (“ ZEL1” ) (เดิมชื�อ Visa Max Solar Sp.z.)

ในระหว่างไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2564 บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนได้เสียร้อยละ 90 ใน ZEL1 POLSKA z.o.o (“ZEL1”)  

ซึ�งเป็นบรษิทัที�จดัตั �งขึ�นในประเทศโปแลนด์ เพื�อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม การลงทุนดงักล่าวมมีูลค่าเงนิลงทุนรวม 

45,000 ซวอตือโปแลนด์ (เทยีบเท่ากบั 0.38 ล้านบาท) การเข้าลงทุนดงักล่าวส่งผลให้ ZEL1 มสีถานะเป็นบริษัทย่อยของ 

กลุ่มกจิการ 

(ข) การแบ่งแยกกิจการของบริษทัย่อยทางอ้อม

Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE” )

เมื�อวนัที� 5 มกราคม พ.ศ. 2564 Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

ในประเทศเวยีดนาม และดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์DT1 กําลงัการผลติ 180 เมกะวตัต ์และโครงการ DT2 

กําลังการผลิต 240 เมกะวตัต์ ลงนามในสญัญาแบ่งแยกกิจการกับ DT1 Energy Joint Stock Company (“DTE1”) บริษัทที�
จดัตั �งขึ�นใหม่ถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุมของ DTE เพื�อดําเนินการโอนสนิทรพัย์สุทธขิองโครงการ DT1 พรอ้มทั �ง

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระยะยาวที�มีกําลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ ให้แก่ DTE1 การแบ่งแยกกิจการดังกล่าวได้ดําเนินการ 

แล้วเสร็จเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภายหลงัการแบ่งแยกกิจการ กลุ่มกิจการมสี่วนได้เสยีใน DTE เพิ�มขึ�นจากเดิม

รอ้ยละ 55.00 เป็นรอ้ยละ 96.25 โดยที�กําลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ยงัคงเดมิที� 231 เมกะวตัต ์รายการดงักล่าวถอืเป็น

การเปลี�ยนแปลงในสดัส่วนที�ถอืโดยบรษิทัใหญ่โดยไม่มกีารเปลี�ยนสถานะ กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมและ

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ลดลงจํานวน 1,725.63 ลา้นบาท และ 73.69 ลา้นบาท ตามลําดบั 

นอกจากนี� ตามรายละเอยีดในสญัญาสถานีไฟฟ้าย่อย (substation agreement) ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของรายการแบ่งแยกกิจการ

ยงัได้กําหนดให้กรรมสทิธิของสถานีย่อยเป็นของ DTE โดย DTE มภีาระผูกพนัที�จะต้องให้ DTE1 ใช้งานสถานีย่อยต่อไป 
เพื�อตอบแทนการรบัโอนสทิธนีิ�

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ใน DTE สรุปไดด้งันี�

พนับาท

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไดม้า 1,531,361

มลูค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม

   เงนิสด 299,640
   สนิทรพัยส์ุทธขิองโครงการ DT1 1,138,206
   ภาระผูกพนัจากการใหใ้ชง้านสถานีไฟฟ้าย่อย 167,203

1,605,049

ผลแตกต่างที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ใน DTE (รบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ) (73,688)

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ตารางต่อไปนี�สรุปสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิของโครงการ DT1 ณ วนัที�แบ่งแยกกจิการ

พนับาท

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 337,144

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 3,766,327

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 36,762
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 6,041

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 566
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 5,096

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (55,204)

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ (2,756,193)

หนี�สนิตามสญัญาเช่า (8,063)

หกั  ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม (599,614)

732,862

สทิธใินสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 405,344

สนิทรพัยส์ุทธขิองโครงการ DT1 1,138,206

(ค) การลงทุนของบริษทัย่อย

Ray Power Supply Co., Ltd. (“ Ray Power” )

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2564 Ray Power Supply Co., Ltd. ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนจาก 1.00 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

เป็น 8.69 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 1,537,600 หุ้น มมีูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จํากดั ไดแ้ปลงเงนิใหกู้้ยมืเป็นเงนิลงทุนในหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวทั �งจํานวนเป็นมูลค่า 7.69 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่า 248.59 ลา้นบาท) เพื�อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ

Vietnam Power & Energy Consulting Company Limited (“ VPEC” )

ในระหว่างไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2564 Viet Thai Solar Limited Liability Company (“VTS”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

ในประเทศเวยีดนามซื�อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน Vietnam Power & Energy Consulting Company Limited (“VPEC”) และ

บรษิทัย่อยอกี 2 แห่ง เป็นจํานวนเงนิ 92,860.73 ลา้นเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 135.39 ลา้นบาท) VPEC เป็นบรษิทัที�จดัตั �ง

ในประเทศเวียดนาม และเป็นเจ้าของส่วนได้เสียทางอ้อมร้อยละ 3.75 ใน DTE ซึ�งดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์โครงการ DT2 กําลงัการผลติ 240 เมกะวตัต์ การลงทุนเพิ�มเตมิดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มกิจการมสี่วนไดเ้สยีใน DTE
เพิ�มขึ�นจากเดมิรอ้ยละ 96.25 เป็นรอ้ยละ 100 โดย DTE ยงัคงสถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการต่อไป 

กลุ่มกิจการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสียที�ไม่มอีํานาจควบคุมเพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลง

ในสดัส่วนการถอืหุน้ โดยรบัรูส้่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัลดลงจํานวน 44.64 ลา้นบาท 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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Huong Hoa Holding Joint Stock Company (“HHH” )

ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ รนิีวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง ซื�อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 80

ในหุน้สามญัของ HHH ในราคา 161,000 ลา้นเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 233.09 ลา้นบาท)  ทําให ้HHH มสีถานะเป็นบรษิทั

ย่อยของกลุ่มกจิการ การลงทุนดงักล่าวเป็นการซื�อสนิทรพัย์ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 3 เรื�อง การรวม

ธุรกจิ ทั �งนี� HHH เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 ใน Lig - Huong Hoa 1 Joint Stock Company  ซึ�งเป็นผูพ้ฒันาโครงการพลงังาน
ลมกําลงัการผลติ 48 เมกะวตัตใ์นประเทศเวยีดนาม 

ตารางต่อไปนี�สรุปสิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อ HHH และจํานวนของสนิทรพัยท์ี�ไดม้าและหนี�สนิที�รบัมาซึ�งรบัรู ้ณ วนัที�ซื�อสนิทรพัย์

สิ�งตอบแทนที�จ่าย ณ วนัซื�อสินทรพัย ์

พนับาท

เงนิสด 233,094

มูลค่าที�รบัร ู้ ณ วนัที�ซื�อสาํหรบัสินทรพัยท์ี�ได ้มาและหนี�สินที�รบัมา

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 89,865

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 43,780

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 31,620

สทิธใินสญัญาซื�อขายไฟฟ้า (แสดงรวมในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 171,883

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 2,857

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 17,229

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (65,831)

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (57)

หกั  ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม (58,252)

สินทรพัยท์ี�สามารถระบุได้ส ุทธิ 233,094

(ง) การเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทัย่อย

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ ่างทอง) 1 จาํกดั 

ในระหว่างไตรมาสที�สองของปี พ.ศ. 2564 บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางออ้มจดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อบรษิทั

กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 1 จํากดั 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ. 2563 

(ก) การลงทุนของบริษทั

บริษทั บ่อทองวินดฟ์ารม์ จาํกดั

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ�งของปี พ.ศ. 2563 บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยทางตรงได้เพิ�มทุนจดทะเบียน

จาก 300 ล้านบาท เป็น 426 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 12,600,000 หุ้น มมีูลค่าที�ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น 

บรษิทัซื�อและจ่ายชําระค่าหุน้สาํหรบั 9,324,000 หุน้ ในราคา 2.50 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 23.31 ลา้นบาท เพื�อคงสดัส่วน

การลงทุนเดมิ 

(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย

บริษทั อ ่างทอง เพาเวอร ์จาํกดั (“ ATP” )

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ�งของปี พ.ศ. 2563 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง ซื�อส่วนได้เสยี

รอ้ยละ 70 ในหุน้สามญัของ ATP ในราคา 2,520 ลา้นบาท รายละเอยีดของการซื�อส่วนไดเ้สยีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 39

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จาํกดั (“ BPLC1” ) 

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2563 BPLC1 ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ โฮลดิ�ง (แหลมฉบงั) จํากดั 

(“BPLCH”) เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 670 ล้านบาท เป็น 1,170 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 50,000,000 หุ้น  

ในมูลค่าที�ตราไว ้10 บาทต่อหุน้ โดย BPLCH ซื�อและจ่ายชําระค่าหุน้สําหรบั 50,000,000 หุน้ ในราคา 2.50 บาทต่อหุน้ เป็น

จํานวนเงนิ 125 ลา้นบาท เพื�อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ

Phu Yen TTP Joint Stock Company (“ PYT” )

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2563 PYT ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท บี.กรมิ รนิีวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จํากดั (“BGRP2”)  

ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 ล้านเวียดนามดอง เป็น 1,153,120 ล้านเวียดนามดอง โดยออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
จํานวน 15,312,000 หุน้ ในมูลค่าที�ตราไว ้10,000 เวยีดนามดองต่อหุน้ BGRP2 ลงทุนเพิ�ม 12,249,600 หุน้ เป็นจํานวน 122,496 

ลา้นเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 162 ลา้นบาท) เพื�อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอม็ทีพี) จาํกดั (“ BPAM” ) (เดิมชื�อ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จาํกดั) 

เมื�อวันที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส 

(แหลมฉบงั) จํากดั (“BPLCS”) ได้จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย์เป็น บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทพี)ี 

จํากดั 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 BPLCS จําหน่ายส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 5 ใน BPAM รายละเอยีดแสดงในหมายเหตุ 39 

ในระหว่างไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2563 BPAM ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 2,150 ล้านบาท เป็น 3,250 ล้านบาท โดยออกหุน้

สามัญเพิ�มทุนจํานวน 110,000,000 หุ้น ในมูลค่าที�ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดย BPLCS ซื�อและจ่ายชําระค่าหุ้นสําหรับ 

77,000,000 หุน้ ในราคา 7.50 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวน 577.50 ลา้นบาท เพื�อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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Ray Power Supply Co., Ltd. (“Ray Power” )

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2563 Ray Power ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จํากัด 

(“BGSP1”) ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 5,000 ดอลลารส์หรฐัฯ เป็นจํานวน 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ โดย BGSP1 ไดจ่้ายเงนิ

เพิ�มทุนดงักล่าวจํานวน 995,000 ดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 29.85 ลา้นบาท) เพื�อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 

17 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

จํานวนที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บรษิทัร่วม 2,293,228 564,929 1,822,500 -

การร่วมคา้ 605,665 500,328 582,373 533,070

ส่วนแบ่งกําไรที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

บรษิทัร่วม 9,215 24,468
การร่วมคา้ 81,074 21,030

90,289 45,498

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ลกัษณะของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม : 

สถานที�ประกอบธรุกิจ/

ประเทศที�

สดัส่วนของส่วนได้เสีย

(ร้อยละ) 

ชื�อ จดทะเบียนจดัต ั �ง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ลกัษณะธรุกิจ

บริษทัร่วมของบริษทั

บรษิทั ยนูเิวนเจอร ์บจีพี ีจํากดั ("UVBGP") ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 
   จดัจําหน่ายไฟฟ้า 

ซึ�งมบีรษิทัย่อยดงันี�

- บรษิทั อสีเทอรน์ โคเจนเนอเรชั �น จํากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 
   จดัจําหน่ายไฟฟ้า 

ซึ�งมบีรษิทัย่อยดงันี�
- บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี� จํากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ

   จดัจําหน่ายไฟฟ้า 
- บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั �น จํากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ

   จดัจําหน่ายไฟฟ้า 
- บรษิทั แทค เอน็เนอยี� จํากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ

   จดัจําหน่ายไฟฟ้า 
- บรษิทั ทศัน์ศริ ิจํากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ

   จดัจําหน่ายไฟฟ้า 
- บรษิทั พพีทีซี ีจํากดั ประเทศไทย 33.53 - ผลติไฟฟ้า

         - บรษิทั เอสเอสยทู ีจํากดั ประเทศไทย 45.00 - ผลติไฟฟ้า 

บริษทัร่วมของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั

กองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ 
   บ.ีกรมิ เพาเวอร์

ประเทศไทย 29.97 29.97 กองทุนรวมโครงสรา้ง 
พื�นฐาน

บริษทัร่วมของ B.Grimm Power Korea Limited

KOPOS Co., Ltd. สาธารณรฐัเกาหลี 49.90 - ประกอบกจิการผลติและ 
   จําหน่ายไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทติยแ์ละ 
   พลงังานลม  

(ยงัไม่เริ�มดําเนนิการ)

ทั �งนี� ไม่มหีนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
ของกลุ่มกจิการ ซึ�งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มมีลูค่า 374.03 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 532.27 ลา้นบาท) 

และอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 564,929 816,249 - -

ลงทุนเพิ�ม 1,940,280 - 1,822,500 -

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุน (6,878) 24,468 - -

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื�น 16,093 - - -

การลดทุน (201,218) (234,790) - -

เงนิปันผลรบั (19,978) (40,998) - -

มลูค่าตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 2,293,228 564,929 1,822,500 -

รายการเคลื�อนไหวที�สาํคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมมดีงัต่อไปนี�

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(“ กองทุนรวมฯ” )

เมื�อวนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มีมติอนุมตัิให้ลดมูลค่า

ของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.54 บาท โดยกลุ่มกจิการไดร้บัเงนิคนืจากการลดทุนสําหรบั 179,819,100 หน่วย เป็นจํานวนเงนิ

รวม 97.10 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 31 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มมีติอนุมตัิให้ลดมูลค่า

ของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.58 บาท โดยกลุ่มกจิการไดร้บัเงนิคนืจากการลดทุนสําหรบั 179,819,100 หน่วย เป็นจํานวนเงนิ
รวม 104.12 ลา้นบาท  

บริษทั ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จาํกดั (“ UVBGP” )

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ�งของปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงทุนใน UVBGP ในสดัส่วนได้เสียร้อยละ 45 โดยการซื�อหุ้นสามญั

เพิ�มทุนของ UVBGP จํานวน 2,250,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 22.50 ลา้นบาท การลงทุนดงักล่าว
ทําให ้UVBGP มสีถานะเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 

ต่อมาในระหว่างไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2564 UVBGP ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 4,050 ลา้นบาท โดยออก

หุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 400,000,000 หุน้ มมีลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท บรษิทัซื�อและจ่ายชําระค่าหุน้สําหรบั 180,000,000 หุน้ 

ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจํานวนเงนิ 1,800 ลา้นบาท เพื�อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 

ในระหว่างไตรมาสที� 4 ของปี พ.ศ. 2564 UVBGP ซึ�งเป็นบรษิัทร่วม ซื�อส่วนได้เสยีร้อยละ 100 ในหุ้นสามญัของบรษิัท อีส

เทอร์น โคเจนเนอเรชั �น จํากดั (“E-COGEN”) ในราคา 4,808.27 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวทําให ้UVBGP ไดม้าซึ�งการถือ

หุน้ในทางอ้อมในบรษิทั พพีทีซี ีจํากดั ("PPTC") และบรษิทั เอสเอสยูท ีจํากดั ("SSUT") ในสดัส่วนรอ้ยละ 74.50 และรอ้ยละ 

100.00 ตามลําดบั

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 500,328 714,294 533,070 522,376

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาถอืปฏบิตัคิรั �งแรก - (39,438) - -

ลงทุนเพิ�ม 55,802 10,694 49,053 10,694

โอนเปลี�ยนสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

    (หมายเหตุ 16) 250 - 250 -

ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 50,934 33,874 - -

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น 30,140 (12,844) - -

เงนิปันผลรบั (34,287) (206,252) - -

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 2,497 - - -

มลูค่าตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 605,664 500,328 582,373 533,070

รายการเคลื�อนไหวที�สาํคญัของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มดีงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2564 

บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จาํกดั (“ BGSNP” ) 

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ�งของปี พ.ศ. 2564 BGSNP ซึ�งเป็นการร่วมคา้ของบรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จํากดั (“BSPR”) 
ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมเรยีกชําระค่าหุน้เพิ�มเตมิ โดย BSPR ไดจ่้ายชําระค่าหุน้เพิ�มเตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็น

จํานวนเงนิรวม 6.75 ลา้นบาท 

B.Grimm Power (Poipet) Co., Ltd. (“ BGPPP” )

ในระหว่างไตรมาสที�สองของปี พ.ศ. 2564 BGPPP ซึ�งเป็นการร่วมค้าของบรษิัท เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

เป็น 2.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ บริษัทลงทุนเพิ�มเติมตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจํานวนเงิน 1.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

เทยีบเท่ากบั 43.05 ล้านบาท โดยบรษิทัไดโ้อนลูกหนี�อื�นแทนการจ่ายชําระค่าหุ้นเป็นจํานวน 23.01 ล้านบาท และจ่ายชําระเป็น 

เงนิสดเป็นจํานวน 1.96 ลา้นบาท ส่วนที�เหลอืจํานวน 18.08 ลา้นบาท บนัทกึเป็นเจา้หนี�อื�น

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์แอลเอน็จี เจวี จาํกดั (“BGPLNGJV” )

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงของบรษิทัจดทะเบยีนเพิ�มทุนจาก 1 ล้านบาท
เป็น 50 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 490,000 หุ้น มมีูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บรษิัทได้ซื�อหุ้นเพิ�มทุน
ดงักล่าวจํานวน 240,000 หุน้ และชําระค่าหุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 6 ล้านบาท และบรษิทั พทีที ีโกลบอล แอลเอน็จ ี

จํากดั (“PTTGL”) ซึ�งเป็นกจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มกจิการ ไดซ้ื�อหุน้เพิ�มทุนที�เหลอืจํานวน 250,000 หุน้ และชาํระค่าหุน้

หุ้นละ 25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 6.25 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนได้เสยีของบรษิัทใน BGPLNGJV ลดลงจากร้อยละ 99.99 

เหลอืรอ้ยละ 50.00 และสถานะของ BGPLNGJV เปลี�ยนแปลงมาเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 16) 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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KOPOS Co., Ltd. (“ KOPOS” )

ในระหว่างไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2564 B.Grimm Power Korea Limited ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางตรงในประเทศสาธารณรฐั

เกาหลีเข้าลงทุนในสัดส่วนได้เสียร้อยละ 49.90 ใน KOPOS Co., Ltd. (“KOPOS”) ซึ�งเป็นบริษัทที�จัดตั �งขึ�นในประเทศ

สาธารณรฐัเกาหลีเพื�อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ กําลงัการผลิตรวม 

95.78 เมกะวตัต์ การลงทุนดงักล่าวมมีูลค่าเงนิลงทุนรวม 3.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 117.78 ล้านบาท) การเขา้
ลงทุนดงักล่าวส่งผลให ้KOPOS มสีถานะเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า

การร่วมคา้ดงัรายชื�อต่อไปนี�มทีุนเรอืนหุน้ทั �งหมดเป็นหุน้สามญั ซึ�งกลุ่มกจิการไดถ้อืหุน้ทางตรง  

ลกัษณะของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม : 

สถานที�ประกอบธรุกิจ/

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

(ร ้อยละ) 

ชื�อ ประเทศที�จดทะเบียนจดัต ั �ง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ลกัษณะธรุกิจ

การร่วมค้าของบริษทั

บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จํากดั ประเทศไทย 49.00 49.00 ลงทุนในธุรกจิผลติและ

จดัจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์
ซึ�งมบีรษิทัย่อยดงันี�

   - บรษิทั โซลารว์า จํากดั 
- บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชี�ยล จํากดั

B.Grimm Power (Poipet) Co., Ltd. ประเทศกมัพชูา 55.00 55.00 ประกอบกจิการจดัจําหน่ายไฟฟ้า

บรษิทั โปรเกรส อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย)     
   จํากดั 

ประเทศไทย 48.00 48.00 ประกอบกจิการผลติและจําหน่าย
ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์แอลเอน็จ ีเจว ีจํากดั ประเทศไทย 50.00 - จดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
(ยงัไม่เริ�มดําเนินกจิการ)

การร่วมค้าของบริษทั บี.กริม โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จาํกดั

บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จํากดั ประเทศไทย 51.00 51.00 ประกอบกจิการผลติและ 

จําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยแ์บบตดิตั �งบนหลงัคา

บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จํากดั ประเทศไทย 70.00 70.00 ประกอบกจิการผลติและจําหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบตดิตั �งบนหลงัคา

เงนิลงทุนในการร่วมคา้วดัมลูค่าโดยวธิสี่วนไดเ้สยี 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 500,328 714,294 533,070 522,376

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาถอืปฏบิตัคิรั �งแรก - (39,438) - -

ลงทุนเพิ�ม 55,802 10,694 49,053 10,694

โอนเปลี�ยนสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

    (หมายเหตุ 16) 250 - 250 -

ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 50,934 33,874 - -

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น 30,140 (12,844) - -

เงนิปันผลรบั (34,287) (206,252) - -

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 2,497 - - -

มลูค่าตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 605,664 500,328 582,373 533,070

รายการเคลื�อนไหวที�สาํคญัของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มดีงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2564 

บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จาํกดั (“ BGSNP” ) 

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ�งของปี พ.ศ. 2564 BGSNP ซึ�งเป็นการร่วมคา้ของบรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จํากดั (“BSPR”) 
ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมเรยีกชําระค่าหุน้เพิ�มเตมิ โดย BSPR ไดจ่้ายชําระค่าหุน้เพิ�มเตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็น

จํานวนเงนิรวม 6.75 ลา้นบาท 

B.Grimm Power (Poipet) Co., Ltd. (“ BGPPP” )

ในระหว่างไตรมาสที�สองของปี พ.ศ. 2564 BGPPP ซึ�งเป็นการร่วมค้าของบรษิัท เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

เป็น 2.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ บริษัทลงทุนเพิ�มเติมตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจํานวนเงิน 1.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

เทยีบเท่ากบั 43.05 ล้านบาท โดยบรษิทัไดโ้อนลูกหนี�อื�นแทนการจ่ายชําระค่าหุ้นเป็นจํานวน 23.01 ล้านบาท และจ่ายชําระเป็น 

เงนิสดเป็นจํานวน 1.96 ลา้นบาท ส่วนที�เหลอืจํานวน 18.08 ลา้นบาท บนัทกึเป็นเจา้หนี�อื�น

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์แอลเอน็จี เจวี จาํกดั (“BGPLNGJV” )

ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงของบรษิทัจดทะเบยีนเพิ�มทุนจาก 1 ล้านบาท
เป็น 50 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 490,000 หุ้น มมีูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บรษิัทได้ซื�อหุ้นเพิ�มทุน
ดงักล่าวจํานวน 240,000 หุน้ และชําระค่าหุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 6 ล้านบาท และบรษิทั พทีที ีโกลบอล แอลเอน็จ ี

จํากดั (“PTTGL”) ซึ�งเป็นกจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มกจิการ ไดซ้ื�อหุน้เพิ�มทุนที�เหลอืจํานวน 250,000 หุน้ และชาํระค่าหุน้

หุ้นละ 25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 6.25 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนได้เสยีของบรษิัทใน BGPLNGJV ลดลงจากร้อยละ 99.99 

เหลอืรอ้ยละ 50.00 และสถานะของ BGPLNGJV เปลี�ยนแปลงมาเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 16) 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ. 2563 

บริษทั โปรเกรส อินเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จาํกดั (“PIC” )

ในระหว่างไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2563 PIC ซึ�งเป็นการร่วมค้าของบริษัท ได้เรยีกชําระค่าหุ้นเพิ�ม โดยบรษิัทได้จ่ายชําระ
ค่าหุน้เพิ�มดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวน 10.69 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นซึ�งเกี�ยวข้องกบัการร่วมค้า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม การร่วมคา้ของกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัที�ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ ดงันี�

สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท

ภาระผกูพนัสําหรบัรายจ่ายฝ่ายทุน บาท 402,491 501,125

ดอลลารส์หรฐัฯ 31,056 -

กลุ่มกจิการไม่มหีนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้

18 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

การเปลี�ยนแปลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี 4,902 4,902

เพิ�มขึ�นระหว่างปี 5,247 -

มลูค่าตามบญัชสีิ�นปี 10,149 4,902

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการ ประกอบดว้ยที�ดนิที�ถอืครองไวโ้ดยยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้นอนาคตซึ�งกลุ่ม

กจิการไม่ไดร้ะบุว่าจะมอีสงัหารมิทรพัย์นั �นไวใ้ชง้านหรอืเพื�อหาประโยชน์จากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสนิทรพัย์ในระยะสั �น และที�ดนิ

ใหเ้ช่าแก่กจิการอื�น

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนมมีลูค่า 14.81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 8.79 ลา้นบาท) 

ประเมนิโดยการเทยีบเคยีงกบัราคาซื�อขายที�ดนิซึ�งมลีกัษณะทางกายภาพและทําเลที�ตั �งใกลเ้คยีงกบัอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนที�กลุ่ม
กจิการถอือยู่ ซึ�งมกีารซื�อขายในระยะเวลาใกลเ้คยีงกบัวนัที�ประเมนิ

มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนอ้างองิจากวธิเีปรยีบเทยีบราคาขาย โดยใชข้อ้มูลที�สงัเกตไดท้ี�มนัียสาํคญั มูลค่ายุตธิรรม

อยู่ในระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

99

ค่าเสื�อมราคาถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนขาย 4,348,800 4,733,535 28,575 28,564

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 68,799 65,686 22,153 21,015

4,417,599 4,799,221 50,728 49,579

กลุ่มกจิการไดนํ้าที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที�มมีูลค่าตามบญัชจํีานวน 49,698.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 27,756.40 ล้านบาท) ไปวางเป็น

หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 26) 

ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 318.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 74.18 ล้านบาท) ซึ�งเกดิจากเงนิกู้ยมืที�มวีตัถุประสงค์เฉพาะสําหรบัการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าไดถู้กบนัทกึเป็นต้นทุนของโครงการระหว่างก่อสร้างในงบการเงนิรวม เงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี�ยระหว่างรอ้ยละ 1.31 ถงึ

รอ้ยละ 3.83 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.26 ถงึรอ้ยละ 5.25 ต่อปี)  

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 20.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี ซึ�งคํานวณจากเงินกู้ยืมทั �วไปของบริษัทได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการ

ระหว่างก่อสร้างในงบการเงนิเฉพาะกิจการ บรษิัทใช้อตัราการตั �งขึ�นเป็นทุนร้อยละ 3 ต่อปีในการคํานวณต้นทุนที�รวมเป็นราคาทุนของ

สนิทรพัย์

ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ี�ดนิ และดอกเบี�ยจากหนี�สนิสญัญาเช่าที�เกดิขึ�นในระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจํานวน 19.84 ลา้น

บาทและ 27.86 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 3.12 ลา้นบาท และ 4.55 ลา้นบาท ตามลําดบั) ไดถู้กบนัทกึเป็นต้นทุนของโครงการระหว่างก่อสร้างใน

งบการเงนิรวม และจํานวน 3.43 ลา้นบาท และ 5.24 ลา้นบาท ตามลําดบัในงบการเงนิเฉพาะกจิการ (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี 

20 สินทรพัยส์ิทธิการใช้

งบการเงินรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 655,389 59,386 53,030 767,805
การเพิ�มขึ�น 422,112 3,791 52,086 477,989

การเพิ�มขึ�นจากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 39) - - 812 812

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่า 10,626 - - 10,626

การยกเลกิสญัญา - - (1,515) (1,515)

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 337 (151) 63 249

ค่าเสื�อมราคา (39,055) (2,732) (38,411) (80,198)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,049,409 60,294 66,065 1,175,768

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

100

งบการเงินรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,049,409 60,294 66,065 1,175,768

การเพิ�มขึ�น 271,247 3,009 27,405 301,661

การแบ่งแยกกจิการของบรษิทัย่อยทางออ้ม (หมายเหตุ 16) (6,041) - - (6,041)

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่า 4,004 - 8 4,012
การยกเลกิสญัญา - - (3,406) (3,406)

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 4,835 7,689 184 12,708

ค่าเสื�อมราคา (79,693) (2,870) (36,201) (118,764)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,243,761 68,122 54,055 1,365,938

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 15,144 15,144

การเพิ�มขึ�น 132,171 3,878 136,049

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่า 2,000 - 2,000

โอนสญัญาเช่าใหบ้รษิทัย่อย (21,066) - (21,066)

ค่าเสื�อมราคา (4,618) (8,979) (13,597)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 108,487 10,043 118,530

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 108,487 10,043 118,530

การเพิ�มขึ�น - 2,115 2,115

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่า 1,816 8 1,824

การยกเลกิสญัญา - (1,132) (1,132)

ค่าเสื�อมราคา (7,672) (2,002) (9,674)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 102,631 9,032 111,663

ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ี�ดนิจํานวน 19.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 3.12 ลา้นบาท) ไดถู้กบนัทกึเป็นต้นทุนของโครงการ

ระหว่างก่อสรา้งในงบการเงนิรวม และจํานวน 3.43 ลา้นบาทในงบการเงนิเฉพาะกจิการ (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



345บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

101

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าที�ไม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี�สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และกระแสเงนิสดจ่ายของสญัญา

เช่ามดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั �น 2,279 6,898 - -

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยม์มีลูค่าตํ�า 4,078 3,853 191 160

กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเช่า 137,042 298,846 18,422 26,088

21 ค่าความนิยม

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 

ราคาทุน 1,169,903 457,192
หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - -

มูลค่าตามบญัชี - ส ุทธิ 1,169,903 457,192

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,169,903 457,192

การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 39) - 712,711

มูลค่าตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 1,169,903 1,169,903

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

ราคาทุน 1,169,903 1,169,903

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - -

มูลค่าตามบญัชี - ส ุทธิ 1,169,903 1,169,903

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ที�ถูกกําหนดอยู่ในส่วนงานผลติไฟฟ้าเพื�อจําหน่าย

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



346 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

102

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

การปันส่วนค่าความนิยมไปยงั

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จํากดั 457,192 457,192

บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จํากดั 712,711 712,711

รวม 1,169,903 1,169,903

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยเปรยีบเทยีบมลูค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมกบัมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื

ของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กิดเงนิสดซึ�งพจิารณาจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการจําหน่าย การคํานวณนี�ใชป้ระมาณ
การกระแสเงนิสดซึ�งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�เหลืออยู่ โดยใชป้ระมาณการ

ราคาขายไฟฟ้าและกําลงัการผลติตามที�ระบุในสญัญาซื�อขายไฟฟ้า และใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 7.00 ต่อปี 

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนของของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�ได้รบัปันส่วนค่าความนิยมข้างต้น มีจํานวนมากกว่ามูลค่า

ตามบญัชี หากมกีารเพิ�มของอตัราคดิลดที�ใชส้าํหรบัแต่ละหน่วยสนิทรพัย์ดงัขอ้มูลต่อไปนี� โดยกําหนดใหปั้จจยัอื�นคงที� จะทําใหมู้ลค่าที�

คาดว่าจะไดร้บัคนืเท่ากบัราคาตามบญัชี

เพิ�มอตัราคิดลด 

(ร ้อยละ)

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จํากดั 10.57

บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จํากดั 7.35

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



349บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

105

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม

สิทธิในการใช้ สิทธิในสญัญา โปรแกรม คอมพิวเตอร ์

สินทรพัย ์ สิทธิในการใช้ที�ดิน ซื�อขายไฟฟ้า คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดต ั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 12,104 253,448 244,159 124,154 4,708 638,573

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (475) (17,801) (9,921) (43,729) - (71,926)

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 11,629 235,647 234,238 80,425 4,708 566,647

สาํหรบัปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี – สุทธิ 11,629 235,647 234,238 80,425 4,708 566,647

การซื�อเพิ�ม - - - 6,064 8,385 14,449
การโอนเขา้ (ออก) - - - 8,463 (8,463) -

ค่าตดัจําหน่าย (485) (9,823) (9,766) (19,679) - (39,753)

มูลค่าตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 11,144 225,824 224,472 75,273 4,630 541,343

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 12,104 253,448 244,159 138,681 4,630 653,022

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (960) (27,624) (19,687) (63,408) - (111,679)

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 11,144 225,824 224,472 75,273 4,630 541,343

สาํหรบัปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 11,144 225,824 224,472 75,273 4,630 541,343
การซื�อเพิ�ม - - - 6,892 758 7,650

การโอนเขา้ (ออก) - - - - 74,500 74,500

ค่าตดัจําหน่าย (485) (9,823) (9,766) (20,694) - (40,768)

มูลค่าตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 10,659 216,001 214,706 61,471 79,888 582,725

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 12,104 253,448 244,159 145,573 79,888 735,172

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,445) (37,447) (29,453) (84,102) - (152,447)

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 10,659 216,001 214,706 61,471 79,888 582,725

ค่าตดัจําหน่ายถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนขาย 584,054 582,587 20,074 20,074

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 38,485 35,208 20,694 19,679

622,539 617,795 40,768 39,753

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

106

23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัย์และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 308,502 252,575 9,236 9,138

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (329,719) (381,775) - -

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (21,217) (129,200) 9,236 9,138

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

108

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ของที�ดิน อาคาร

และอปุกรณ์

จากการซื�อ

บริษทัย่อย  

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัย์

ไม่ม ีตวัตน ค่าเสื�อมราคา รายได้ค ้างรบั รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 115,259 217,743 187,408 - 520,410
ลดในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) (15,363) (18,975) (9,447) - (43,785)
การรวมธุรกจิ 12,036 237,585 - - 249,621

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน - (282) - - (282)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 111,932 436,071 177,961 - 725,964

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 111,932 436,071 177,961 - 725,964
เพิ�ม(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) (15,581) (14,021) (21,518) 4,550 (46,570)

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน - 7,314 - 50 7,364

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 96,351 429,364 156,443 4,600 686,758

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนักงาน

พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 6,427

ลดในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) 2,711

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 9,138

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 9,138

ลดในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) 98

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 9,236

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกินจํานวนที�เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

จะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั �น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรูส้นิทรพัย์

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชทีี�เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 3,988.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,859.61 ล้านบาท) ที�สามารถยกไป

เพื�อหกักลบกบักําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 ถงึปี พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2563 : ปี พ.ศ. 2564 

ถงึปี พ.ศ. 2567) บรษิทัไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิไดท้ี�เกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 199.72 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 760.48 ล้านบาท) 

ที�สามารถยกไปเพื�อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2563 : 
ปี พ.ศ. 2563 ถงึปี พ.ศ. 2567) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผลแตกต่างชั �วคราวจากกําไรในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จํานวน 4.36 ลา้นบาท ไม่ไดร้บัรูเ้ป็น
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(พ.ศ. 2563 : 18.12 ลา้นบาท)

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิมดัจํา 97,197 56,230 2,270 2,270

ค่าสญัญาบรกิารระยะยาวจ่ายล่วงหน้า 430,935 394,484 - -

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ 2,076,724 1,985,418 - -

เงนิมดัจําจ่ายล่วงหน้าสาํหรบัการลงทุนในบรษิทัย่อย
(หมายเหตุ 41.4 (ฉ)) 198,061 60,074 - -

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 186,463 138,988 - -
ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอขอคนื 204,695 228,082 19,166 31,093
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 1,115,750 1,097,305 343,546 772,522

ลูกหนี�การขายผ่อนชาํระที�ถงึกําหนดเกนิกว่า 1 ปี 78,908 - - -

อื�น ๆ 61 62 - -

4,388,794 3,960,643 364,982 805,885

25 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ ื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้

- กจิการอื�น 3,051,070 1,972,677 5,855 22

เจา้หนี�อื�น

- กจิการอื�น 633,857 754,626 16,277 26,836
- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.4) 36,374 8,399 158,574 125,035

เจา้หนี�ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

- กจิการอื�น 626,219 1,378,672 18,997 -

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.4) 2,472 - - -

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 
   -  สถาบนัการเงนิ 488,208 329,754 220,242 88,846

- กจิการอื�น 850 1,659 850 1,584

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.4) 20,394 41,490 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 359,383 608,777 14,719 84,123

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สญัญาบรกิารระยะยาว 471,695 449,848 - -

หนี�สนิทางการเงนิจากสญัญาคํ�าประกนั - - - 65,879

เจา้หนี�จากการซื�อบรษิัทย่อย - 95,151 - -

5,690,522 5,641,053 435,514 392,325

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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26 เงินก ู้ยืม

เงินก ู้ยืมระยะส ั �น

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของตั �วสญัญาใช้เงิน และสญัญาสินเชื�อทรสัต์รีซีท ซึ�งถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 

เงนิกูย้มืระยะสั �นมอีตัราดอกเบี�ยคงที�ระหว่างรอ้ยละ 2.25 ถงึรอ้ยละ 2.55 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.15 ถงึรอ้ยละ 3.25 ต่อปี) มลูค่า

ตามบญัชขีองเงนิกูย้มืระยะสั �นใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรมเนื�องจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสาํคญั

เงินก ู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2,746,640 1,361,841 - -

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชี (46,887) (25,389) - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 2,699,753 1,336,452 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 51,644,556 29,557,129 3,000,000 3,000,000

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชี (624,255) (418,691) - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 51,020,301 29,138,438 3,000,000 3,000,000

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 53,720,054 30,474,890 3,000,000 3,000,000

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถจําแนกตามสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สกุลเงนิบาท 32,024,704 20,923,531 3,000,000 3,000,000

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 22,366,492 9,995,439 - -

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชี (671,142) (444,080) - -

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 53,720,054 30,474,890 3,000,000 3,000,000

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 53,720,711 30,486,628 3,000,657 3,011,738

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ คาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มืที�เป็น
อตัราดอกเบี�ยตลาด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการและของบรษิทั ที�รอ้ยละ 2.14 - 4.93 และรอ้ยละ 3.35 ตามลําดบั 

(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.18 - 4.47 และ รอ้ยละ 3.35) โดยอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 30,474,890 24,850,651 3,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึ�น 26,149,663 3,163,343 - 3,000,000

เงนิกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึ�นจากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 39) - 3,645,433 - -

การแบ่งแยกกจิการของบรษิทัย่อยทางออ้ม (หมายเหตุ 16) (2,756,193) - - -

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,607,162) (1,098,946) - -

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ�น 938,333 (34,369) - -

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชี (318,344) (71,767) - -
การตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหา 

   เงนิกู้ยมืรอตดับญัชี 33,589 24,197 - -

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 805,278 (3,652) - -

มลูค่าตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 53,720,054 30,474,890 3,000,000 3,000,000

เงนิกู้ยมืระยะยาวเหล่านี�คํ�าประกนัโดยหุน้ของบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 16) การจดจํานองที�ดนิ และโรงไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 19) 
และคํ�าประกนัโดยบรษิทั นอกจากนี� กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดบางประการตามที�ระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซึ�งรวมถงึการดํารง

อตัราส่วนทางการเงนิตามที�กําหนดไวใ้นสญัญา

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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27 หุ้นก ู้ - ส ุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของหุน้กูท้ี�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,899,990 3,699,990 - 2,700,000

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัชี (1,763) (2,710) - (946)

ส่วนของหุน้กูท้ี�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 1,898,227 3,697,280 - 2,699,054

หุน้กู้ 38,300,138 28,200,128 25,500,000 13,500,000

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัชี (79,562) (82,553) (62,612) (63,840)

หุน้กู้ - สุทธิ 38,220,576 28,117,575 25,437,388 13,436,160

รวมหุน้กู ้- สุทธิ 40,118,803 31,814,855 25,437,388 16,135,214

การเปลี�ยนแปลงของหุน้กูส้าํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 31,814,855 32,499,901 16,135,214 14,622,033

ออกหุน้กู้ 12,000,000 2,000,000 12,000,000 2,000,000

ไถ่ถอนหุน้กู้ (3,699,990) (2,699,990) (2,700,000) (500,000)

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัชี (14,531) (2,514) (14,531) (2,514)

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 18,469 17,458 16,705 15,695

มลูค่าตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 40,118,803 31,814,855 25,437,388 16,135,214

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายละเอียดของหุ้นก ู้ 

1) เมื�อวนัที� 21 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ เอสพวี ี1 จํากดั (“ABPSPV1”) ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อม

ไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทมผีูค้ํ�าประกนั ในสกุลเงนิบาทเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 11,500 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ชุดที�

จาํนวน 

(ล ้านบาท) วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

อายุ

(ปี) 

อตัราดอกเบี�ย

(ร ้อยละต่อปี) 

1 1,800 21 เมษายน พ.ศ. 2563 3 2.68

2 600 21 เมษายน พ.ศ. 2564 4 3.00

3 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2565 5 3.25

4 900 21 เมษายน พ.ศ. 2566 6 3.58

5 900 21 เมษายน พ.ศ. 2567 7 3.76

6 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2569 9 4.01
7 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2570 10 4.17

8 800 21 เมษายน พ.ศ. 2571 11 4.33

9 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2572 12 4.35

10 600 21 เมษายน พ.ศ. 2573 13 4.48

11 900 21 เมษายน พ.ศ. 2575 15 4.79

หุน้กูม้กํีาหนดชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดอืน เริ�มจากวนัที� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

บรษิทัย่อยจํานวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จํากดั บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากดั และ
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จํากดั เป็นผูค้ํ�าประกนัหุ้นกู้ดงักล่าว โดย ABPSPV1 จะดําเนินการใหผู้ค้ํ�าประกนัปฏบิตัิ

ตามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามที�ได้กําหนดไว้ อาท ิการดํารงอัตราส่วนของหนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของ
เจา้ของตามอตัราที�ระบุในสญัญา

2) เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยจํานวน 2 บรษิัท ได้แก่ บรษิัท บี.กรมิ บีไอพ ีเพาเวอร์ 1 จํากดั และบรษิทั  
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จํานวนบริษัทละ 3,350 ล้านบาท  

รวม 6,700 ล้านบาท หุน้กู้มกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นทุกหนึ�งปีเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั �งแต่วนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หุน้กู้

มอีตัราดอกเบี�ยคงที�รอ้ยละ 3.95 ต่อปี และมกํีาหนดชําระดอกเบี�ยทุกหกเดอืน นอกจากนี�บรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนด
และขอ้จํากดับางประการตามที�ไดกํ้าหนดไว ้อาท ิการดํารงอตัราส่วนของหนี�สนิต่อส่วนของเจา้ของตามอตัราที�ระบุในสญัญา 

เป็นตน้ 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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3) เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จํานวน 4 ชุด 

มลูค่ารวมทั �งสิ�น 9,700 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ชุดที�

จาํนวน 

(ล ้านบาท) วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

อายุ

(ปี) 

อตัราดอกเบี�ย

(ร ้อยละต่อปี) 

1 500 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 2 2.81

2 2,700 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 3 3.12

3 1,500 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 5 3.49

4 5,000 19 ตุลาคม พ.ศ. 2571 10 4.36

หุน้กูม้กํีาหนดชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดอืน เริ�มจากวนัที� 19 เมษายน พ.ศ. 2562 

บรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดและขอ้จํากดับางประการตามที�ได้กําหนดไว ้อาท ิการดํารงอตัราส่วนของหนี�สนิต่อส่วนของ

เจา้ของตามอตัราที�ระบุในสญัญา เป็นตน้

4) เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ (Green Bond) ประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จํานวน 2 ชุด 

มลูค่ารวมทั �งสิ�น 5,000 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ชุดที� 1 หุน้กู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท มกํีาหนดไถ่ถอนเมื�อครบกําหนด 5 ปี ในวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 มอีตัราดอกเบี�ย

คงที�รอ้ยละ 3.01 ต่อปี 

ชุดที� 2 หุน้กู้มูลค่า 3,500 ล้านบาท มกํีาหนดไถ่ถอนเมื�อครบกําหนด 7 ปี ในวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 มอีตัราดอกเบี�ย

คงที�รอ้ยละ 3.39 ต่อปี 

หุน้กูม้กํีาหนดชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดอืน เริ�มจากวนัที� 20 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามที�ได้กําหนดไว้ อาทิ การดํารงอัตราส่วนของหนี�สินต่อ

ส่วนของเจา้ของตามอตัราที�ระบุในสญัญา เป็นตน้

5) เมื�อวนัที� 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงนิบาท จํานวน 2,000 ล้านบาท  

หุน้กู้มกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นในอีก 5 ปี ในวนัที� 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 หุน้กู้มอีตัราดอกเบี�ยคงที�รอ้ยละ 3.00 ต่อปี และ 

มกํีาหนดชําระดอกเบี�ยทุกหกเดอืน นอกจากนี�บรษิทัต้องปฏบิตัติามข้อกําหนดและขอ้จํากดับางประการตามที�ไดกํ้าหนดไว้ 
อาท ิการดํารงอตัราส่วนของหนี�สนิต่อส่วนของเจา้ของตามอตัราที�ระบุในสญัญา เป็นตน้

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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6) เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิและไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จํานวน 3 ชุด  

มลูค่ารวมทั �งสิ�น 12,000 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ชุดที�

จาํนวน 

(ล ้านบาท) วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

อายุ

(ปี) 

อตัราดอกเบี�ย

(ร ้อยละต่อปี) 

1 2,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 3 1.41

2 3,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 5 1.95

3 7,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2574 10 3.20

หุน้กูม้กํีาหนดชาํระดอกเบี�ยทุกหกเดอืน นับจากวนัที� 6 มกราคม พ.ศ. 2565 

บรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดและขอ้จํากดับางประการตามที�ได้กําหนดไว ้เช่น การดํารงอตัราส่วนของหนี�สนิต่อส่วนของ

เจา้ของตามอตัราที�ระบุในสญัญา เป็นตน้

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หุน้กู้ 41,547,857 33,906,335 26,281,426 17,096,837

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู้คํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคดิลดดว้ยอตัราผลตอบแทนตลอดอายุสญัญาของหุน้กู้รุ่นนั �น ๆ ที�เผยแพร่

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ที�อตัรารอ้ยละ 1.40 - 4.11 ต่อปี สาํหรบักลุ่มกจิการ และรอ้ยละ 1.40 - 3.38 สาํหรบับรษิทั (พ.ศ. 2563 : 

รอ้ยละ 1.71 - 3.58 ต่อปี และรอ้ยละ 1.85 - 2.94) โดยอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม

28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ
ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษยีณอายุ 447,768 424,026 44,812 44,458

   ผลตอบแทนอายุการทํางาน 30,144 27,921 1,370 1,233

477,912 451,947 46,182 45,691

ผลประโยชน์พนักงานที�รบัรูเ้ขา้กําไรจากการดําเนินงาน 53,383 56,235 3,526 13,599

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานประกอบดว้ย ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษยีณอายุ และผลตอบแทนอายุการทํางาน

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ก) ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ

รายการเคลื�อนไหวของผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษยีณอายุระหว่างปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 424,026 379,877 44,458 31,341

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 42,621 45,741 2,795 12,534

ตน้ทุนดอกเบี�ย 6,650 6,464 483 583

473,297 432,082 47,736 44,458

การเพิ�มขึ�นจากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 39) - 3,947 - -

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 207 (14) - -

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (25,736) (11,989) (2,924) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 447,768 424,026 44,812 44,458

ข) ผลตอบแทนอายุการทาํงาน 

รายการเคลื�อนไหวของผลตอบแทนอายุการทํางานระหว่างปี มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 27,921 24,841 1,233 795

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,681 3,640 228 466

ตน้ทุนดอกเบี�ย 431 390 20 16

32,033 28,871 1,481 1,277

จ่ายชาํระผลประโยชน์  (1,889) (950) (111) (44)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 30,144 27,921 1,370 1,233

ค่าใชจ่้ายทั �งจํานวนรบัรูใ้นตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร และค่าใชจ่้ายในการบรหิาร มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 25,885 26,892 3,526 13,599

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 27,498 29,343 - -

53,383 56,235 3,526 13,599

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคดิลด 1.8 - 1.9 1.8 - 1.9

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0

อตัราการลาออก 0.0 - 5.0 0.0 - 5.0

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลง การเพิ�มขึ�นของ การลดลงของ

ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 13

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 16 ลดลงรอ้ยละ 13

อตัราการลาออก รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลง การเพิ�มขึ�นของ การลดลงของ

ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 13

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 15 ลดลงรอ้ยละ 13

อตัราการลาออก รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 5 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งต้นนี�อ้างองิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะที�ใหข้อ้สมมตอิื�นคงที� ในทางปฏบิตัสิถานการณ์

ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหว

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวค้ํานวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ในการ

คาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 15.0 - 19.2 ปี (พ.ศ. 2563 : 15.0 - 19.2 ปี) 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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30 หุ้นก ู้ด ้อยสิทธิที�ม ีลกัษณะคล้ายทุน

เมื�อวนัที� 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิี�มลีกัษณะคล้ายทุน จํานวน 8,000 ล้านบาท โดยมค่ีาใชจ่้ายในการ

ออกหุน้กูจํ้านวน 48.33 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูหุ้น้กูด้งักล่าวเป็นรายการหนึ�งของส่วนของเจา้ของ ขอ้กําหนดและเงื�อนไขสาํคญั และ

อตัราดอกเบี�ย มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

หุน้กู้เป็นหุน้กู้ประเภทดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ไม่สามารถแปลงสภาพ มกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นเพยีงครั �งเดยีวเมื�อเลกิบรษิทั หรอื

เมื�อบรษิทัใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อนกําหนดตามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไขของหุน้กู ้ทั �งนี� บรษิทัมสีทิธเิลื�อนการชาํระดอกเบี�ย

พรอ้มกบัสะสมดอกเบี�ยจ่ายไปชําระในวนัใดๆ กไ็ดใ้หแ้ก่ผูถ้อืหุน้กู้ โดยไม่จํากดัระยะเวลาและจํานวนครั �งตามดุลยพนิิจของบรษิัทแต่

เพยีงผูเ้ดยีว  

อตัราดอกเบี�ยของหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�มลีกัษณะคลา้ยทุน มดีงันี�

ต ั �งแต่ ถึง อตัราดอกเบี�ย

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 คงที�รอ้ยละ 5.00

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2587 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 3.86  

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2587 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2612 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 4.61 

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2612 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2662 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 5.61 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดอกเบี�ยจ่ายสะสมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�มีลักษณะคล้ายทุนที�ยงัไม่ได้ประกาศจ่ายและไม่ได้รับรู้

มจํีานวน 43.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 43.84 ลา้นบาท) 

31 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนําไปจ่าย

เงนิปันผลได้

ในระหว่างปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ�มขึ�นเป็นจํานวนเงิน 111.65 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2563 : จํานวน 77.28 ลา้นบาท) 

32 รายได้จากการขายและการให้บริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 46,399,094 43,809,570 113,374 115,864
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารตดิตั �งแผงโซลาร์ 135,735 153,405 46,267 153,405

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10,718 11,402 382,657 263,024

46,545,547 43,974,377 542,298 532,293

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�ไม่มกีารคดิลดมดีงันี�

งบการเงินรวม

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 15,332,717 18,761,777 49,663,237 1,443,898,139 1,527,655,870

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 4,585,416 15,332,717 54,388,579 1,457,934,574 1,532,241,286

งบการเงินเฉพาะกิจการ

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ - - 18,382,706 77,637,065 96,019,771

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 207,451 - 16,580,724 79,439,047 96,227,222

29 ทุนเร ือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชาํระแล ้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญั

พนัหุ้น พนับาท พนัหุ้น พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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30 หุ้นก ู้ด ้อยสิทธิที�ม ีลกัษณะคล้ายทุน

เมื�อวนัที� 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิี�มลีกัษณะคล้ายทุน จํานวน 8,000 ล้านบาท โดยมค่ีาใชจ่้ายในการ

ออกหุน้กูจํ้านวน 48.33 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูหุ้น้กูด้งักล่าวเป็นรายการหนึ�งของส่วนของเจา้ของ ขอ้กําหนดและเงื�อนไขสาํคญั และ

อตัราดอกเบี�ย มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

หุน้กู้เป็นหุน้กู้ประเภทดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ไม่สามารถแปลงสภาพ มกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นเพยีงครั �งเดยีวเมื�อเลกิบรษิทั หรอื

เมื�อบรษิทัใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อนกําหนดตามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไขของหุน้กู ้ทั �งนี� บรษิทัมสีทิธเิลื�อนการชาํระดอกเบี�ย

พรอ้มกบัสะสมดอกเบี�ยจ่ายไปชําระในวนัใดๆ กไ็ดใ้หแ้ก่ผูถ้อืหุน้กู้ โดยไม่จํากดัระยะเวลาและจํานวนครั �งตามดุลยพนิิจของบรษิัทแต่

เพยีงผูเ้ดยีว  

อตัราดอกเบี�ยของหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี�มลีกัษณะคลา้ยทุน มดีงันี�

ต ั �งแต่ ถึง อตัราดอกเบี�ย

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 คงที�รอ้ยละ 5.00

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2587 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 3.86  

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2587 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2612 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 4.61 

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2612 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2662 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 5.61 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดอกเบี�ยจ่ายสะสมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�มีลักษณะคล้ายทุนที�ยงัไม่ได้ประกาศจ่ายและไม่ได้รับรู้

มจํีานวน 43.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 43.84 ลา้นบาท) 

31 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนําไปจ่าย

เงนิปันผลได้

ในระหว่างปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ�มขึ�นเป็นจํานวนเงิน 111.65 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2563 : จํานวน 77.28 ลา้นบาท) 

32 รายได้จากการขายและการให้บริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 46,399,094 43,809,570 113,374 115,864
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารตดิตั �งแผงโซลาร์ 135,735 153,405 46,267 153,405

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10,718 11,402 382,657 263,024

46,545,547 43,974,377 542,298 532,293

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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33 รายได้อ ื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยรบั 115,117 192,100 1,324,959 975,342
เงนิชดเชยจากการประกนัภยั - 34,591 - -

รายไดเ้งนิปันผลรบั - - 1,359,664 1,706,687

อื�น ๆ 72,790 24,121 196,339 150,931

187,907 250,812 2,880,962 2,832,960

34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายที�สาํคญั ซึ�งรวมอยู่ในการคาํนวณกําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนค่าก๊าซ 27,795,599 24,726,402 - -

ตน้ทุนค่ากระแสไฟฟ้า 1,219,821 1,097,052 - -
ค่านํ�าดบิ 381,613 374,478 38 31

ตน้ทุนอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายกระแสไฟฟ้า 831,792 832,942 18,152 11,962

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 1,487,717 1,763,955 222,962 239,395

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 19) 4,417,599 4,799,221 50,728 49,579

ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 98,920 77,082 6,243 13,597

ค่าตดัจําหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหตุ 22) 622,539 617,795 40,768 39,753

ค่าซ่อมบํารุงรกัษาหลกัของโรงไฟฟ้า 1,462,768 1,151,547 310 416

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 19,934 83,181 2,592 1,127

ค่าที�ปรกึษา 284,394 237,047 98,181 65,020
ค่าปรบั 93,895 88,996 - -

ค่าประกนัภยัโรงไฟฟ้า 222,648 198,492 582 582

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



365บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

121

35 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ (1,309) (46,455) - -

ดอกเบี�ยจ่ายเงนิกูย้มืและหุน้กู้ 3,135,866 2,852,807 901,973 664,731

ดอกเบี�ยจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากกองทุนรวมโครงสรา้ง 

พื�นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(หมายเหตุ 40.2) 65,814 106,642 - -

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกดิจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 910,107 (46,157) 193,829 (1,608)

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมืรอตดับญัชี 50,103 41,649 16,705 15,695
ตน้ทุนทางการเงนิซึ�งเกดิจากการคดิลดหนี�สนิระยะยาว

   ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 21,598 223,032 - -

อื�น ๆ 111,273 54,917 8,485 9,089

4,293,452 3,186,435 1,120,992 687,907

36 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั :

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปี 382,596 311,251 - -

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

เพิ�มในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 23) (37,851) (34,437) (98) (2,711)

ลดในหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 23) (46,570) (43,785) - -

รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (84,421) (78,222) (98) (2,711)

รวมภาษีเงนิได้ 298,175 233,029 (98) (2,711)

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ภาษีเงนิไดส้ําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัอตัราภาษีของ

ประเทศที�บรษิทัใหญ่ตั �งอยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรก่อนภาษี 3,715,372 3,988,505 2,232,945 1,542,858

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 30  

   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 30) 656,705 757,053 446,589 308,572

ผลกระทบทางภาษ ี: 

รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (458,950) (731,912) (274,386) (343,951)

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 195,790 57,887 14,731 31,565

ค่าใชจ่้ายที�มสีทิธหิกัไดเ้พิ�ม (82,926) (86,628) (80,955) (81,963)

ขาดทุนทางภาษทีี�ไม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษี

      เงนิไดร้อการตดับญัชี 138,446 245,282 - 83,066
การใชข้าดทุนทางภาษทีี�ผ่านมาซึ�งยงัไม่รบัรู้ (150,405) (8,397) (106,077) -

อื�น ๆ (485) (256) - -

ภาษเีงนิได้ 298,175 233,029 (98) (2,711)

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี�ย รอ้ยละ 8 รอ้ยละ 6 - -

ภาษเีงนิได(้เพิ�ม)ลดที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ก่อนภาษี ภาษี(เพิ�ม)

ลด

หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(เพิ�ม)

ลด

หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ
อนุพนัธป้์องกนัความเสี�ยง 167,993 (30,583) 137,410 1,370,180 (59,248) 1,310,932

การจดัประเภทรายการจากสาํรองรายการ

ป้องกนัความเสี�ยงไปยงักําไรขาดทุน (778,979) - (778,979) (649,845) - (649,845)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจาก

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (49,381) 3,148 (46,233) 19,426 (6,582) 12,844

การแปลงค่างบการเงนิ (1,054,100) - (1,054,100) 1,951 - 1,951

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1,714,467) (27,435) (1,741,902) 741,712 (65,830) 675,882

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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37 กาํไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ชําระแล้วและ

ออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กําไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 2,275,704 2,174,759 2,233,043 1,545,569

หกั ดอกเบี�ยจ่ายสะสมสาํหรบัปีของหุน้กูท้ี�ม ี 
      ลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธจิากภาษ ี(พนับาท) (400,000) (401,096) (400,000) (401,096)

กําไรสาํหรบัปีที�ใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ (พนับาท) 1,875,704 1,773,663 1,833,043 1,144,473

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใชค้ํานวณ 
กําไรต่อหุน้ (พนัหุน้) 2,606,900 2,606,900 2,606,900 2,606,900

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 0.72 0.68 0.70 0.44

กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564 

38 เงินปันผล

พ.ศ. 2564 

เมื�อวันที� 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับ
ปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 782.07 ลา้นบาท เงนิปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรบั

ปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 391.04 ลา้นบาท เงนิปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที� 10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับ 

ปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท สําหรบัหุน้จํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 573.52 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว

ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรบั
ปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท สําหรบัหุน้จํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 391.04 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว

ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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39 การรวมธรุกิจ

พ.ศ. 2563 

เมื�อวันที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ซื�อส่วนได้เสียร้อยละ 70

ในหุน้สามญัของ ATP ในราคา 2,520 ลา้นบาท ทําให ้ATP มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิ
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกจิ  

ตารางต่อไปนี�สรุปสิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อ ATP และจํานวนของสนิทรพัยท์ี�ไดม้าและหนี�สนิที�รบัมาซึ�งรบัรู ้ณ วนัที�ซื�อกจิการ

สิ�งตอบแทนที�จ่าย ณ วนัที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 

พนับาท

เงนิสด 2,520,000

มูลค่าที�รบัร ู้ ณ วนัที�ซื�อสาํหรบัสินทรพัยท์ี�ได ้มาและหนี�สินที�รบัมา

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 820,120

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 320,881

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั 78,950

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 4,531,416

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 812

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 8,137
สทิธใินสญัญาซื�อขายไฟฟ้า (แสดงรวมในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 1,483,107

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 45
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 2,589

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (296,288)

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (14,034)

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ (3,645,433)

หนี�สนิตามสญัญาเช่า (879)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (3,947)

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (507,517)

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี (196,118)

หกั  ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม (774,552)

สนิทรพัยท์ี�สามารถระบุไดสุ้ทธิ 1,807,289

ค่าความนิยม 712,711

สินทรพัยส์ ุทธิที�ได ้มาจากการซื�อ 2,520,000

กลุ่มกิจการเลือกที�จะวดัมูลค่าส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมด้วยวธิีมูลค่าของสนิทรพัย์สุทธิที�ระบุได้ของบรษิัทย่อย ที�ซื�อมาตาม

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



369บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

125

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไดร้วมรายไดแ้ละกําไรสุทธขิอง ATP ตั �งแต่วนัที�ถูกซื�อจํานวน

1,611.59 ลา้นบาท และ 115.75 ลา้นบาท ตามลําดบั 

หาก ATP ได้ถูกรวมในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 จะแสดงรายไดจํ้านวน 44,380.82 ลา้นบาท และกําไรจํานวน 3,724.98 ลา้นบาท 

การจาํหน่ายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่ส ูญเสียการควบคุม

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอม็ทีพี) จาํกดั (“ BPAM” ) (เดิมชื�อ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จาํกดั) 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563  BPLCS ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม ไดจํ้าหน่ายส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 5 ใน BPAM ในราคา 200 ล้านบาท 

ซึ�งเป็นการจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียร้อยละ 5 ของ BPAM ณ วนัที�

จําหน่ายมมีลูค่า 180.02 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมและส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิ�มขึ�นจํานวน 

180.02 ลา้นบาท และ 19.98 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ใน BPAM สรุปไดด้งันี�

พนับาท

สิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 200,000

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�จําหน่ายไป 180,021

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิ�มขึ�น 19,979

40 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกจิการที�มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยที�บุคคลหรอืกจิการนั �นมอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกันกบับริษัท รวมถึงบรษิัทที�ดําเนินธุรกิจการลงทุน บรษิัทร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรอื

กจิการซึ�งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทั �งกรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที�ใกล้ชดิ

กบับุคคลเหล่านั �น และกจิการที�ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั �น ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทั

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขีึ�นไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(สงิคโปร)์ พทีอี.ี แอลทดี.ี และ คุณฮาราลด ์ลงิค ์ซึ�งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น
จํานวนรอ้ยละ 29.38 และรอ้ยละ 24.30 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 30.46 และรอ้ยละ 24.30 ตามลําดบั) และบรษิทัถูกควบคุม

โดยคุณฮาราลด ์ลงิค ์ขอ้มลูของบรษิทัย่อยของบรษิทัเปิดเผยในหมายเหตุ 16 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



370 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ�ำปี 2564

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

126

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

40.1 รายได้และรายได้อ ื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

กจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 23,278 22,456 - -

กจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 956 330 - -

24,234 22,786 - -

รายไดค่้าบรกิาร  
   บรษิทัย่อย - - 378,657 259,024

   การร่วมคา้  4,000 4,000 4,000 4,000

4,000 4,000 382,657 263,024

รายได้อ ื�น

ดอกเบี�ยรบั

   บรษิทัย่อย - - 1,308,766 920,457
   บรษิทัร่วม 1,547 - 777 -

   การร่วมคา้ 7,886 6,933 1,428 1,209

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 203 - - -

9,636 6,933 1,310,971 921,666

ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนั

   บรษิทัย่อย - - 127,734 75,844

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

   บรษิทัย่อย - - 55,913 61,674

เงนิปันผลรบั 

   บรษิทัย่อย - - 1,359,664 1,706,687

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



371บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

127

40.2  ค ่าใช้จ่าย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การซื�อนํ�าดิบ

กจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 201,679 196,498 - -

ผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย      58,024 60,846 - -

259,703 257,344 - -

ดอกเบี�ยจ่าย

   บรษิทัร่วม 65,814 106,642 - -

กจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 970 1,090 194 236

ผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 2,583 7,856 - -

69,367 115,588 194 236

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนักงาน

กจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 34,053 36,508 2,386 3,480

การจ่ายหนี�สินตามสญัญาเช่า

กจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 24,343 20,081 4,124 3,318

ผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 13,456 11,316 - -

37,799 31,397 4,124 3,318

การซื�อที�ดิน

ผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 25,483 145,222 - -

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

128

40.3 ลูกหนี�การค้าและล ูกหนี�อ ื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้า

   บรษิทัย่อย - - 190,661 10,419

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 529 408 - -

529 408 190,661 10,419

ดอกเบี�ยค ้างรบั

   บรษิทัย่อย - - 2,678,387 1,892,651

   บรษิทัร่วม 39,884 - 104 -
   การร่วมคา้ 16,556 8,713 3,840 2,454

56,440 8,713 2,682,331 1,895,105

ค่าใช้จ่ายจ่ายล ่วงหน้า

ผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 4,027 - - -

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 3,844 - 687 -

7,871 - 687 -

เงินปันผลค้างรบั

   บรษิทัย่อย - - - 127,000

ลูกหนี�อ ื�น

   บรษิทัย่อย - - 287,329 494,818

   บรษิทัร่วม 673 - 673 -

   การร่วมคา้ 3,373 25,032 3,360 25,028
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 808 675 112 -

4,854 25,707 291,474 519,846

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ



373บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

129

40.4 เจ้าหนี�อ ื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�อ ื�น

   บรษิทัย่อย - - 137,800 125,018

   การร่วมคา้ 19,399 17 19,399 17

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 16,975 8,382 1,375 -

36,374 8,399 158,574 125,035

เจ้าหนี�ค ่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 2,472 - - -

ดอกเบี�ยค ้างจ่าย

   บรษิทัร่วม 20,394 41,490 - -

หนี�สินตามสญัญาเช่า

กจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 30,885 42,700 4,843 8,773

ผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 243,006 47,671 - -

273,891 90,371 4,843 8,773

40.5 เงินให้ก ู้ระยะส ั �นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บรษิทัย่อย - - 1,974,908 8,620,027

บรษิทัร่วม 903,750 - 472,500 -
การร่วมคา้ 18,240 168,552 18,240 59,040

921,990 168,552 2,465,648 8,679,067

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

130

รายการเคลื�อนไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัในระหว่างปี มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 168,552 218,273 8,679,067 871,676

เงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 529,528 23,467 6,237,209 8,273,211

โอนจากเงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 383,000 -

โอนจากเงนิใหกู้้ระยะสั �นแก่กจิการอื�น 412,572 - - -

โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (193,369) - (40,800) -

รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสั �น - (73,188) (12,979,573) (268,762)

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน 4,707 - 186,745 (197,058)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 921,990 168,552 2,465,648 8,679,067

เงนิใหกู้้ระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ที�ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลาร์สหรฐัฯ มอีตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อปี 

(พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อปี) เงนิใหกู้ด้งักล่าวมกํีาหนดชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบี�ยภายใน พ.ศ. 2565

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื�องจากผลกระทบของการคิดลด
ไม่มสีาระสาํคญั 

40.6 เงินให้ก ู้ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บรษิทัย่อย - - 26,372,712 26,689,329

การร่วมคา้ 225,529 - 72,960 -

225,529 - 26,445,672 26,689,329

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระ - ภายในหนึ�งปี - - 1,043,570 453,570

ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระ - เกนิกว่าหนึ�งปี 225,529 - 25,402,102 26,235,759

225,529 - 26,445,672 26,689,329

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคลื�อนไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม - - 26,689,329 19,050,549
เงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 44,160 - 2,329,756 8,018,583

โอนจากเงนิใหกู้้ระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 193,369 - 40,800 -

โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - (383,000) -

รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะยาว (12,000) - (2,422,342) (363,570)

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน - - 191,129 (16,233)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 225,529 - 26,445,672 26,689,329

เงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ที�ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลาร์สหรฐัฯ มอีตัราดอกเบี�ย

คงที�ต่อปี และอตัรา MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นและดอกเบี�ยตั �งแต่ พ.ศ. 2565 ถงึ 

พ.ศ. 2583 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั มจํีานวน 27,205.55 ล้านบาท 

ซึ�งคํานวณกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยเงินกู้ยมืที�เป็นอตัราดอกเบี�ยตลาด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะ

การเงนิของกลุ่มกจิการ มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม

40.7 เงินก ู้ยืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

บรษิทัร่วม 1,104,500 1,776,000

เมื�อวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มกิจการได้ตกลงในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“สญัญา”)  

กบักองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เพื�อวตัถุประสงค์ในการจดัหาเงนิทุนของ

กลุ่มกจิการ เงนิกูย้มืดงักล่าวมจํีานวนทั �งสิ�น 6,202 ลา้นบาท 

ตามสญัญาดงักล่าว กลุ่มกิจการตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ซึ�งครอบคลุม

ระยะเวลาตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิต้นและดอกเบี�ยมกํีาหนดชําระคืนทุก ๆ  
รอบระยะเวลาหกเดือน สญัญาดงักล่าวจะสิ�นสุดในวนัที� 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ�งดอกเบี�ยจะถูกคํานวณโดยอิงกับผล

ประกอบการและกระแสเงนิสดคงเหลอืในแต่ละงวดของโรงไฟฟ้าของแต่ละบรษิทัย่อย หกัดว้ยจํานวนเงนิตน้ที�จะตอ้งจ่ายชําระคนื

ในแต่ละงวดซึ�งถูกกําหนดไวภ้ายใต้เงื�อนไขในสญัญา

ตามเงื�อนไขในสญัญา เมื�อครบวนัสิ�นสุดของสญัญาหากมจํีานวนที�ค้างชําระแก่กองทุนรวมฯ ตามสญัญาอยู่ ใหถ้อืว่าภาระหนี�สนิ

ของกลุ่มกจิการบนส่วนที�คา้งอยู่ดงักล่าวเป็นอนัสิ�นสุดลง

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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41 ภาระผกูพนัและสญัญาที�ม ีสาระสาํคญั

41.1 ภาระผกูพนัที�เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผกูพนัที�เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนที�มอียู่ ณ วนัที�ในงบการเงนิ แต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม ภาระผูกพันที�เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนสําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และซื�อเครื�องจักรและอุปกรณ์ 

ซึ�งไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สกุลเงนิบาท 9,411,533 13,434,506 617,795 1,060,992

สกุลเงนิเยน 2,100,218 2,303,992 - -

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 401,510 366,423 69,021 70,636

สกุลเงนิโครนาสวเีดน 439,617 939,085 - -

สกุลเงนิยูโร 25,156 59,861 - -

สกุลเงนิปอนด์ 19 - 19 -

41.2 ภาระผกูพนัที�เป็นข้อผกูมดัตามสญัญาเช่า - กรณีที�กล ุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

ยอดรวมของจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลกิไดแ้ละไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี�สนิสญัญาเช่ามดีงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 6,659 17,854 214 204

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 4,987 18,496 431 390

ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 55 - - -

11,701 36,350 645 594

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,776,000 2,384,500

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (671,500) (608,500)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี - สุทธิ 1,104,500 1,776,000

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั แสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 1,104,500 671,500

ครบกําหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี - 1,104,500

1,104,500 1,776,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั มจํีานวน 1,144.15 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : 1,973.84 ลา้นบาท) ซึ�งคาํนวณจากประมาณการกระแสเงนิสดที�ตอ้งจ่ายในอนาคต และคดิลดดว้ยอตัราที�สะทอ้น

ความเสี�ยงของบรษิัทย่อย ซึ�งเท่ากบัร้อยละ 5.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 5.31 ต่อปี) ข้อมูลอยู่ในระดบั 3 ของลําดบัชั �น

มลูค่ายุตธิรรม 

40.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

ผูบ้รหิารสําคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที�ในระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทน 

ที�จ่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญั มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั �นอื�น 110,876 124,170

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,985 12,401

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 12 12

ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารสําคญัที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 9,448

113,873 146,031

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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41 ภาระผกูพนัและสญัญาที�ม ีสาระสาํคญั

41.1 ภาระผกูพนัที�เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผกูพนัที�เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนที�มอียู่ ณ วนัที�ในงบการเงนิ แต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม ภาระผูกพันที�เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนสําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และซื�อเครื�องจักรและอุปกรณ์ 

ซึ�งไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สกุลเงนิบาท 9,411,533 13,434,506 617,795 1,060,992

สกุลเงนิเยน 2,100,218 2,303,992 - -

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 401,510 366,423 69,021 70,636

สกุลเงนิโครนาสวเีดน 439,617 939,085 - -

สกุลเงนิยูโร 25,156 59,861 - -

สกุลเงนิปอนด์ 19 - 19 -

41.2 ภาระผกูพนัที�เป็นข้อผกูมดัตามสญัญาเช่า - กรณีที�กล ุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

ยอดรวมของจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลกิไดแ้ละไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี�สนิสญัญาเช่ามดีงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 6,659 17,854 214 204

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 4,987 18,496 431 390
ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 55 - - -

11,701 36,350 645 594

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

134

41.3 ภาระผกูพนัภายใต้หนังสือสญัญาค ํ�าประกนั และ Standby letter of credit

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ�าประกนั และ standby letter of credit ที�ออกใหโ้ดยธนาคารหลายแห่ง ซึ�งเกี�ยวเนื�อง

กบัภาระผกูพนัทางการปฏบิตับิางประการตามธุรกจิปกตดิงัต่อไปนี�

สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล ้าน) พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เรยีกชาํระค่าหุน้สามญั    บาท 101.67 - 101.67 -

ยื�นประมลูงานโครงการโรงไฟฟ้า บาท - 280.00 - 280.00

สญัญาซื�อขายไฟฟ้า* บาท 5,153.16 5,385.50 823.88 960.23

ดอลลารส์หรฐัฯ - 0.29 - -

สญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าระยะยาว บาท 164.38 166.58 164.38 166.58
สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและสญัญาซื�อเครื�องจกัร บาท 808.18 792.89 558.18 273.01

ดอลลารส์หรฐัฯ 126.18 97.82 115.74 89.58
ยโูร - 20.04 - 1.71

โครนาสวเีดน - 144.35 - 50.85

วตัถุประสงคอ์ื�น บาท 37.29 150.83 6.00 132.36

* ยอดดงักล่าวรวมถงึหนังสอืคํ�าประกนัสญัญาซื�อไฟฟ้าสาํรอง
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41.4 สญัญาที�ม ีสาระสาํคญั 

สญัญาซื�อขายไฟฟ้า

ภายในประเทศ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสญัญาซื�อขายไฟฟ้า (“PPA”) ทั �งหมด 49 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 49 สญัญา)  

ที�ทํากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปัจจุบนั 

กลุ่มกจิการไดเ้ริ�มดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้วทั �งสิ�น 42 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 40 สญัญา) สญัญาซื�อขายไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ 

สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�

ระบบการ 

ผลิตไฟฟ้า กิจการ จาํนวนสญัญา 

กาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้า 

(MW) เงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญา

เริ�มดําเนินการ

เชงิพาณิชย์

แลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงัความ

รอ้นร่วม
บรษิทัย่อย 17 2,041.4

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 21 ถงึ 25 ปี นับตั �งแต่วนัเริ�มตน้ซื�อขาย

ไฟฟ้า (“COD”) โดยบรษิทัย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไข

ที�กําหนดใน PPA ทั �งนี� บรษิทัย่อยไดย้ื�นหนังสอืคํ�าประกนัจาก

ธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติาม PPA และจะไดร้บัคนื

หลกัประกนัดงักล่าวเมื�อครบอายุสญัญา (หมายเหตุ 41.3)

โรงไฟฟ้าขยะ

อุตสาหกรรม 
การร่วมคา้ 1 4

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตั �งแต่ COD โดยกจิการร่วมคา้ 

ตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดใน PPA

โรงไฟฟ้าพลงังาน

ลม 
บรษิทัย่อย 2 16

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี และต่อเนื�องครั �งละ 5 ปีโดยอตัโนมตั ิ

จนกว่าจะมกีารยุตสิญัญา 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์

บรษิทั 4 18.6

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นับตั �งแต่ COD โดยกลุ่มกจิการตอ้ง

ปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดใน PPA
บรษิทัย่อย 12 80

การร่วมคา้ 6 46.5

อยู่ในระหว่าง

การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลงัความ

รอ้นร่วม 
บรษิทัย่อย 7 390

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นับตั �งแต่ COD โดยบรษิทัย่อยตอ้ง

ปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดใน PPA ทั �งนี� บรษิทัย่อยไดย้ื�น

หนังสอืคํ�าประกนัจากธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติาม

PPA และจะไดร้บัคนืหลกัประกนัดงักล่าวเมื�อครบอายุสญัญา 

(หมายเหตุ 41.3) 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ต่างประเทศ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาซื�อขายไฟฟ้าในต่างประเทศทั �งหมด 12 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 11 สญัญา) 

ที�ทํากบัรฐัวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (“EDL”) รฐัวสิาหกิจไฟฟ้าเวยีดนาม (“EVN”) และรฐัวสิาหกิจไฟฟ้ากมัพูชา (“EDC”) ปัจจุบนั 

กลุ่มกจิการไดเ้ริ�มดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้วทั �งสิ�น 5 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 5 สญัญา) สญัญาซื�อขายไฟฟ้าในต่างประเทศของ

กลุ่มกจิการ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�

ระบบการผลิต

ไฟฟ้า 
กิจการ

ประเทศที�

จดทะเบียน

จดัต ั �ง

จาํนวน

สญัญา 

กาํลงัการ

ผลิต

ไฟฟ้า 

(MW)

เงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญา

เริ�มดําเนินการ

เชงิพาณิชย์

แลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงันํ�า บรษิทัย่อย สปป.ลาว 2 35.1

บรษิทัย่อยในต่างประเทศได้รบัสมัปทานจากรฐับาลแห่ง

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (รฐับาลแห่ง

สปป. ลาว) ในการก่อสร้างเป็นเจ้าของ และดําเนิน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ�า เพื�อผลิตและขายไฟฟ้า

ให้แก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 ปี นับจากวนัที�

ในสัญญาสัมปทาน และหลังครบกําหนดบริษัทย่อย

จะต้องโอนกรรมสิทธิ �ในโครงการคืนแก่รัฐบาลแห่ง

สปป.ลาว ตามเงื�อนไขของสัญญาสมัปทานข้างต้น 

บรษิทัย่อยได้ทํา PPA กบั EDL โดยสญัญาดงักล่าวมี

อายุ 25 ปีนับจาก COD 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์
บรษิทัย่อย 

ประเทศ

เวยีดนาม 
2 677

  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตั �งแต่ COD โดยบรษิทั

ย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดใน PPA

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์
บรษิทัย่อย 

ประเทศ

กมัพชูา 
1 30

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตั �งแต่ COD โดยบรษิัท

ย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดใน PPA

อยู่ในระหว่าง 

การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลงันํ�า บรษิทัย่อย สปป.ลาว 6 127.5

บรษิทัย่อยในต่างประเทศได้รบัสมัปทานจากรฐับาลแห่ง

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (รฐับาลแห่ง

สปป. ลาว) ในการก่อสร้างเป็นเจ้าของ และดําเนิน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ�า เพื�อผลิตและขายไฟฟ้า

ให้แก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 ปี นับจากวนัที�

ในสัญญาสัมปทาน และหลังครบกําหนดบริษัทย่อย

จะต้องโอนกรรมสิทธิ �ในโครงการคืนแก่รัฐบาลแห่ง

สปป.ลาว ตามเงื�อนไขของสัญญาสมัปทานข้างต้น 

บรษิทัย่อยได้ทํา PPA กบั EDL โดยสญัญาดงักล่าวมี

อายุ 25 ปีนับจาก COD 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

ลม 
บรษิทัย่อย 

ประเทศ

เวยีดนาม 
1 48

สญัญาดงักล่าวมีอายุ 20 ปี นับตั �งแต่ COD โดยบริษัท

ย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดใน PPA

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สญัญาซื�อขายก๊าซ

ก) บริษัทย่อยจํานวน 19 แห่งได้ทําสญัญาซื�อขายก๊าซกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยสญัญามีอายุ 21 - 25 ปี  

นับจากวนัเริ�มซื�อขาย โดยปรมิาณการซื�อขายและราคาก๊าซใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นสญัญา ซึ�งคู่สญัญาสามารถต่ออายุได้

ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสญัญา 

สญัญาซื�อขายนํ�า

ข) บรษิทัย่อยจํานวน 17 แห่งไดท้ําสญัญาซื�อขายนํ�ากบัผูข้ายในนิคมอุตสาหกรรม เพื�อนํานํ�ามาใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า 

สญัญามอีายุ 21 และ 25 ปี และสามารถต่ออายุไดต้ามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสญัญา

สญัญาอื �น

ค) บริษัทย่อยจํานวน 18 แห่งได้เข้าทําสัญญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยสญัญามีระยะเวลา  

15 และ 22 ปี นับจากวนัที�เริ�มซื�อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์และสามารถต่ออายุไดต้ามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสญัญา

เมื�อวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยแห่งหนึ�งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรบัอุปกรณ์

โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 22 ปี นับจากวนัที�เริ�มซื�อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า

สญัญาดงักล่าวเพิ�มขึ�นอกี 270.54 ลา้นโครนสวเีดน และ 87.44 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยสี�แห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรับอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี และ 22 ปี นับจากวนัที�เริ�มซื�อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีาร

ปรบัมลูค่าสญัญาดงักล่าวเพิ�มขึ�นอกี 818.62 ลา้นโครนสวเีดน และ 265.21 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยหนึ�งแห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรบัอุปกรณ์

โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัที�เริ�มซื�อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า

สญัญาดงักล่าวเพิ�มขึ�นอกี 137.33 ลา้นโครนสวเีดน และ 44.16 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยสองแห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรบัอุปกรณ์

โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัที�เริ�มซื�อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า

สญัญาดงักล่าวเพิ�มขึ�นอกี 282.50 ลา้นโครนสวเีดน และ 80.82 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรบัอุปกรณ์

โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัที�เริ�มซื�อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า

สญัญาดงักล่าวเพิ�มขึ�นอกี 141.25 ลา้นโครนสวเีดน และ 40.41 ลา้นบาท 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแลี่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ง) เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยไดต้กลงในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิรวม 33 สญัญา จากผูจ้ะขายที�ดนิ

จํานวนสองราย โดยสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิดงักล่าวมมีูลค่าที�ดนิรวมทั �งสิ�น 8,277.25 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์

ในการใช้ที�ดินดังกล่าวเพื�อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั �งบนพื�นดินจํานวน 

33 โครงการของบรษิทัย่อยในอนาคต โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยดงักล่าวมเีงนิมดัจําค่าซื�อที�ดนิ

ภายใต้สัญญาจะซื�อจะขายที�ดินคงเหลือเป็นจํานวนเงินรวม 308.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 450.52 ล้านบาท)  

ทั �งนี�บรษิัทย่อยมสีทิธิได้รบัเงินมดัจําค่าจะซื�อจะขายที�ดนิดงักล่าวคืนจากผู้จะขายหากการซื�อขายที�ดินตามสญัญา

โครงการหนึ�งโครงการใดเช่นนั �นไม่สามารถไดร้บัการดําเนินการในทา้ยสุด

จ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไดเ้ขา้ทําสญัญาร่วมลงทุนใหส้ทิธขิายไฟฟ้ากบัองค์การทหารผ่านศกึและสหกรณ์

ภาคการเกษตรภายใต้โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตั �งบนพื�นดนิสําหรบัหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวม 7 โครงการซึ�งมกํีาลงัการผลติรวมทั �งสิ�น 30.83 เมกะวตัต์ ภายใต้
สญัญาร่วมลงทุนดงักล่าวกลุ่มกจิการจะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างและขอ้กําหนดตามที�ระบุไวใ้นสญัญา

ฉ) เมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�งในประเทศลาวไดต้กลงในสญัญาแสดงเจตจํานงในการลงทุน

เพิ�มในบรษิทัย่อยอกีรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมดของบรษิทั โดยบรษิทัย่อยทางตรงไดจ่้ายเงนิมดัจําจ่ายล่วงหน้า

สําหรับการลงทุนดังกล่าวเป็นจํานวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับ 66.84 ล้านบาท ณ วันที� 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2563 : จํานวน 2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เทยีบเท่ากบั 60.07 ล้านบาท) (หมายเหตุ 24) ทั �งนี�บรษิัทย่อย

ทางตรงมสีทิธไิดร้บัเงนิมดัจํา พรอ้มทั �งดอกเบี�ยคนืจากผู้จะขาย หากผูจ้ะขายไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนดตามที�

ระบุไวใ้นสญัญา 

ช) เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยสองแห่งไดต้กลงในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิรวม 2 สญัญาจากผูจ้ะขายที�ดนิ
รายหนึ�ง โดยสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิดงักล่าวมมีูลค่าที�ดนิรวมทั �งสิ�น 387.15 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชท้ี�ดนิ

ดงักล่าวเพื�อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วมในอนาคต โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

บรษิทัย่อยสองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจําค่าซื�อที�ดนิภายใตส้ญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิคงเหลอืเป็นจํานวนเงนิรวม 63.74 ลา้น

บาท (พ.ศ. 2563 : 63.74 ล้านบาท) ทั �งนี�บรษิทัย่อยสองแห่งมสีทิธิได้รบัเงนิมดัจําดงักล่าวคนืจากผู้จะขายหากการซื�อ

ขายที�ดนิตามสญัญาไม่สามารถไดร้บัการดําเนินการในทา้ยสุด

ซ) ในระหว่างปีพ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยสองแห่งไดต้กลงในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิจากผู้จะขายที�ดนิรายหนึ�ง โดยสญัญา

จะซื�อจะขายที�ดินดงักล่าวมีมูลค่าที�ดินรวมทั �งสิ�น 312.00 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้ที�ดินดงักล่าวเพื�อ

การพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วมในอนาคต โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อย
สองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจําค่าซื�อที�ดนิภายใต้สญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิคงเหลือเป็นจํานวนเงินรวม 31.20 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2563 : 31.20 ล้านบาท) ทั �งนี�บรษิทัย่อยสองแห่งมสีทิธิได้รบัเงนิมดัจําดงักล่าวคนืจากผู้จะขายหากการซื�อขาย
ที�ดนิตามสญัญาไม่สามารถไดร้บัการดําเนินการในทา้ยสุด

ฌ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งไดต้กลงในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิรวม 2 สญัญาจากผูจ้ะขายที�ดนิรายหนึ�ง 

โดยสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิดงักล่าวมมีูลค่าที�ดนิรวมทั �งสิ�น 46.48 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชท้ี�ดนิดงักล่าว

เพื�อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยดงักล่าวมเีงนิมดัจําค่าซื�อที�ดนิภายใต้

สญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิคงเหลอืเป็นจํานวนเงนิรวม 25.48 ล้านบาท ทั �งนี�บรษิทัย่อยมสีทิธไิด้รบัเงนิมดัจําดงักล่าวคนื
จากผูจ้ะขายหากการซื�อขายที�ดนิตามสญัญาไม่สามารถไดร้บัการดําเนินการในทา้ยสุด
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ญ) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 B.Grimm Power Malaysia Sdn. Bhd. (“B.Grimm Malaysia”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อย

ทางตรง ไดเ้ขา้ทําสญัญาจองซื�อหุน้ (Subscription Agreement) กบั reNIKOLA Sdn. Bhd. (ผูถ้อืหุน้เดมิ) เพื�อซื�อหุน้สามญั

ที�ออกใหม่ของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. จํานวน 285,216,652 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45 เป็นมูลค่าการซื�อขาย

รวมทั �งสิ�น 367 ล้านมาเลเซยีรงิกติ (เทยีบเท่ากบั 2,941 ล้านบาท) โดยการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวจะทําให ้B.Grimm 

Malaysia มีสิทธิเข้าลงทุนทางตรงใน RE Gebeng BKH Sdn. Bhd. ซึ�งเป็นบริษัทที�อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 375 MW ที�สดัส่วนรอ้ยละ 3.5

สบืเนื�องจากธุรกรรมขา้งต้น B.Grimm Malaysia ไดเ้ขา้ทําสญัญาแก้ไขเพิ�มเตมิสญัญาซื�อขายหุน้ (Supplemental Agreement

to the Share Sale Agreement) กับ  reNIKOLA Sdn. Bhd., Boumhidi Abdelali, YAM Tengku Zaiton Ibni Sultan 

Abu Bakar และ Pimpinan Ehsan Berhad (“PEB”) ซึ�ง PEB เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศมาเลเซีย 

เพื�อทําการแลกหุ้น (share swap) ของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. กับหุ้นของ PEB โดยภายหลังจากเข้าซื�อ
หุ้นสามัญที�ออกใหม่ของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. และแลกหุ้นกับ PEB แล้ว จะทําให้ B.Grimm Malaysia  

มสีดัส่วนการถอืหุน้สามญัใน PEB ทั �งหมดจํานวนรอ้ยละ 40.6 ในขณะที� PEB จะถอืหุน้สามญัใน reNIKOLA Holdings 

Sdn. Bhd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  

นอกจากนี� B.Grimm Malaysia ยงัไดเ้ขา้ทําสญัญาซื�อขายหุน้ (Sale and Purchase Agreement) กบั Boumhidi Abdelali 

และ YAM Tengku Zaiton Sultan Abu Bakar เพื�อซื�อหุน้สามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 49 และหุน้บุรมิสทิธใินสดัส่วนรอ้ยละ 100 

ใน Tamara East Sdn. Bhd. ซึ�งเป็นบรษิทัที�จะใชเ้พื�อการลงทุนพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในอนาคต เป็นมูลค่า

การซื�อขายจํานวน 6.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 214.32 ลา้นบาท)  

อย่างไรกด็ ีการเขา้ทําธุรกรรมทั �งหมดดงักล่าวยงัขึ�นอยู่กบัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขบงัคบัก่อนของสญัญา
ที�เกี�ยวขอ้ง และการไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานกํากบัดูแลของประเทศมาเลเซยี

42 การส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มกจิการไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“BOI”) สําหรบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า

และการผลิตไอนํ�า โดยบริษัทและบริษัทย่อยทั �ง 24 บริษัทจะได้รบัสิทธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษีและอากรต่าง ๆ  

หลายประการตามที�ระบุในบตัรส่งเสรมิการลงทุน รวมทั �งการได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลสําหรบักําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบ

กจิการที�ไดร้บัการส่งเสรมิและมกํีาหนดเวลา 4 ถงึ 8 ปีนับแต่วนัที�เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนั �น กจิการที�ไดร้บัการส่งเสรมิ

การลงทุนถูกกําหนดใหป้ฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนดที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิการลงทุน

รวมไปถงึบรษิทัย่อยหา้แห่งที�ตั �งอยู่ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว บรษิทัย่อยสามแห่งที�ตั �งอยู่ในประเทศเวยีดนาม และ

บริษัทย่อยหนึ�งแห่งที�ตั �งอยู่ในประเทศกัมพูชาได้รบับัตรส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานที�ส่งเสริมการลงทุนภายในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา ตามลําดบั สําหรบัการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและลงทุน 

ในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าซึ�งไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษีและอากรต่างๆ ตามรายละเอยีดในบตัรส่งเสรมิการลงทุน

และมกํีาหนดเวลาตั �งแต่ 3 ถงึ 13 ปีตามหน่วยงานที�เป็นผูอ้อกบตัรส่งเสรมิการลงทุนภายในประเทศของบรษิทัย่อยในแต่ละแห่ง
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คำำานิยาม

คำำานิยาม

ABP บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ จำำากัด

ABP1 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ 1 จำำากัด

ABP2 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ 2 จำำากัด

ABP3 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ 3 จำำากัด

ABP4 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ 4 จำำากัด

ABP5 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ 5 จำำากัด

ABPH บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ โฮลด้�ง จำำากัด

ABPIF กองทีุ่นรัวัมโครังสำรั้างพ้�นฐานโรังไฟฟ้า อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์

ABPR1 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (รัะยอง) 1 จำำากัด

ABPR2 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (รัะยอง) 2 จำำากัด

ABPR3 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (รัะยอง) 3 จำำากัด

ABPR4 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (รัะยอง) 4 จำำากัด

ABPR5 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (รัะยอง) 5 จำำากัด

ABPS บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ เซอรั์ว้ัสำ จำำากัด

ABPSPV1 บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ เอสำพ่ว่ั1 จำำากัด                                   
(เด้มชื่้�อ บรั้ษััที่ อมตะ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ เซอรั์ว้ัสำ (รัะยอง) จำำากัด)

AF ดัชื่น่ควัามพรั้อม (Availability Factor)

AMATA บรั้ษััที่ อมตะ คอรั์ปีอเรัชื่ัน จำำากัด (มหาชื่น)

AMATA Joint Stock Amata (Vietnam) Joint Stock Company 

APB Amata Power (Bien Hoa) Limited

APR บรั้ษััที่ อมตะ เพาเวัอรั์ (รัะยอง) จำำากัด

ASEAN สำมาคมปีรัะชื่าชื่าต้แห่งเอเชื่่ยตะวัันออกเฉี่ยงใต้

BGC2 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (ชื่ลบุรั่) 2 จำำากัด

BGLNG บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม แอลเอ็นจ่ำ จำำากัด

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

BGP (Korea) B.Grimm Power Korea Limited

นอกจำากจำะกำาหนดไว้เป็นอย่างอ่�นในเอกสารฉบับนี� ให้คำำาดังตุ่อไปนี�มีคำวามหมายดังนี�
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BGP (Lao) B.Grimm Power (Lao) Company Limited

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

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

BGPAT1 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (อ่างที่อง) 1 จำำากัด
(ชื่้�อเด้ม บรั้ษััที่ อ่างที่อง เพาเวัอรั์ จำำากัด) 

BGPAT2 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (อ่างที่อง) 2 จำำากัด 
(ชื่้�อเด้ม บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (รัาชื่บุรั่) 1 จำำากัด)

BGPAT3 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (อ่างที่อง) 3 จำำากัด
(ชื่้�อเด้ม บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (รัาชื่บุรั่) 2 จำำากัด) 

BGPLNGJV บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ แอลเอ็นจ่ำ เจำว่ั จำำากัด

BGPM บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (เอไออ่-เอ็มท่ี่พ่) จำำากัด
(เด้มชื่้�อ บรั้ษััที่ โกลว์ั เอสำพ่พ่ 1 จำำากัด)  

BGPS บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ เซอรั์ว้ัสำ จำำากัด

BGPSS บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ สำมารั์ที่ โซลูชื่ั�น จำำากัด
(ชื่้�อเด้ม บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม รั่น้วัเอเบ้ล เพาเวัอรั์ 3 จำำากัด) 

BGPUT บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (อู่ตะเภา) จำำากัด
(ชื่้�อเด้ม บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (ชื่ลบุรั่) 1 จำำากัด) 

BGRP1 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม รั่น้วัเอเบ้ล เพาเวัอรั์ 1 จำำากัด

BGRP2 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม รั่น้วัเอเบ้ล เพาเวัอรั์ 2 จำำากัด

BGSENA บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เสำนา โซลารั์ เพาเวัอรั์ จำำากัด

BGSNP บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม สำ.นภา โซลารั์ เพาเวัอรั์ จำำากัด

BGSP1 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ 1 จำำากัด

BGSPS1 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (สำรัะแก้วั) 1 จำำากัด

BGSPT บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม สำเปีคตรััม โซลารั์ เพาเวัอรั์ จำำากัด

BGYSP บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม ยันฮ่ โซลารั์ เพาเวัอรั์ จำำากัด

BIP1 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม บ่ไอพ่ เพาเวัอรั์ 1 จำำากัด

BIP2 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม บ่ไอพ่ เพาเวัอรั์ 2 จำำากัด

BOI คณะกรัรัมการัสำง่เสำรั้มการัลงทีุ่น

BPB2 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (บอ่ว้ัน) 2 จำำากัด
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BPHL บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ โฮลด้�ง (แหลมฉีบัง) จำำากัด

BPLC1 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (แหลมฉีบัง) 1 จำำากัด

BPLC2 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (แหลมฉีบัง) 2 จำำากัด

BPSLC บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ เซอรั์ว้ัสำ (แหลมฉีบัง) จำำากัด

BPWHA1 บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ (ดับบล้วัเอชื่เอ) 1 จำำากัด                              
(เด้มชื่้�อ บรั้ษััที่ บอ่ว้ัน คล่น เอนเนอจ่ำ จำำากัด)

BSP (Bamnet Narong) บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (บำาเหน็จำณรังค์) จำำากัด

BSP (Cha Am) บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (ชื่ะอำา) จำำากัด

BSP (Sap Yai) บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (ซับใหญ่)่ จำำากัด

BSP (Si Boon Rueang) บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (ศรั่บุญ่เรั้อง) จำำากัด

BSP (Wanon Niwat) บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (วัานรัน้วัาสำ) จำำากัด

BSP (Yang Talat) บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (ยางตลาด) จำำากัด

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

BSPCB บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (ชื่ัยบาดาล) จำำากัด

BSPCD บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ (ชื่นแดน) จำำากัด

BSPRT บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม โซลารั์ เพาเวัอรั์ รูัฟท็ี่อปี จำำากัด

BTU หน่วัยรัับควัามรั้อนรัะบบอังกฤษั (บ่ท่ี่ยู)

BTW บรั้ษััที่ บอ่ที่องว้ันด์ฟารั์ม จำำากัด

DCQ ปีรั้มาณก๊าซท่ี่�ผูู้้ขายจำะต้องสำง่มอบตามสำัญ่ญ่าให้แก่ผูู้้ซ้�อในแต่ละวััน

DTE Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company

E-COGEN บรั้ษััที่ อ่สำเที่อรั์น โคเจำนเนอเรัชื่ั�น จำำากัด

EDC การัไฟฟ้ากัมพูชื่า

EDL การัไฟฟ้าลาวั

EPC การัดำาเน้นงานงานด้านว้ัศวักรัรัม จัำดหาอุปีกรัณ์และก่อสำรั้าง 

EU สำหภาพยุโรัปี

EVN การัไฟฟ้าแห่งปีรัะเที่ศเว่ัยดนาม

FiT อัตรัารัับซ้�อไฟฟ้าคงท่ี่�ตลอดอายุโครังการั (Feed-in Tariff)

คำำานิยาม



387บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

FOF ดัชื่น่การัหยุดซอ่มฉีุกเฉี้น (Forced Outage Factor)

HH1 Lig – Huong Hoa 1 Joint Stock Company

HRSG หม้อไอนำาแบบควัามรั้อนท้ี่�ง (Heat Recovery Steam Generator)

Huong Hoa Holding Huong Hoa Holding Joint Stock Company

IFRS มาตรัฐานรัายงานที่างการัเง้นรัะหว่ัางปีรัะเที่ศ

IPP ผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายใหญ่่

IPS ผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้า เพ้�อจำำาหน่ายให้ผูู้้ใชื่้ไฟฟ้าภาคอุตสำาหกรัรัม

IPS GSA สำัญ่ญ่าซ้�อขายก๊าซสำำาหรัับภาคอุตสำาหกรัรัมพลังงาน

LIBOR อัตรัาดอกเบ่�ยเง้นให้กู้ย้มรัะหว่ัางธันาคารัแบบไม่ม่หลักปีรัะกันกำาหนด 
ณ ตลาดการัเง้นท่ี่�กรุังลอนดอน

MLR อัตรัาดอกเบ่�ยเง้นกู้แบบม่รัะยะเวัลาท่ี่�ธันาคารัพาณ้ชื่ย์
เรั่ยกเก็บจำากลูกค้ารัายใหญ่่

MOF ดัชื่น่การัหยุดซอ่มเพ้�อบำารุังรัักษัา (Maintenance Outage Factor)

Nam Che 1 Nam Che 1 Hydropower Company Limited                                      

Nam Khao Nam Khao Hydropower Company Limited                                       

Net ACQ ปีรั้มาณก๊าซสำุที่ธัท่้ี่�สำง่และรัับมอบกันในหน่�งปีี

O&M การัปีฏ้ิบัต้การัและบำารุังรัักษัา

OEM ผูู้้รัับจ้ำางผู้ล้ตสำ้นค้า

Phu Yen TTP Phu Yen TTP Joint Stock Company

PIC บรั้ษััที่ โปีรัเกรัสำ อ้นเตอรั์เคม (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำำากัด

POF ค่าดัชื่น่การัหยุดซอ่มตามแผู้น (Planned Outage Factor)

PPTC บรั้ษััที่ พ่พ่ท่ี่ซ่ จำำากัด

PV โฟโตโวัลตาอ้ก (Photovoltaic)

Ray Power Ray Power Supply Company Limited 

SCP Sisophon Clean Power Company Limited

Solar WVO and CO-OP โครังการัผู้ล้ตไฟฟ้าจำากพลังงานแสำงอาท้ี่ตย์แบบต้ดตั�งบนพ้�นด้น
สำำาหรัับหน่วัยงานรัาชื่การัและสำหกรัณ์ภาคการัเกษัตรั พ.ศ. 2560

Solarwa บรั้ษััที่ โซลารั์วัา จำำากัด

คำำานิยาม
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SPP ผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก

SSC ข้อบกพรัอ่งท่ี่�ม่นัยสำำาคัญ่ต่อควัามปีลอดภัย 

SSUT บรั้ษััที่ เอสำเอสำยูท่ี่ จำำากัด

SVG บรั้ษััที่ เอสำว่ั กรุั๊ปี จำำากัด

Tadsakhoi Tadsakhoi Power Company Limited

TFRS มาตรัฐานการัรัายงานที่างการัเง้นของไที่ย

THBFIX อัตรัาดอกเบ่�ยอ้างอ้งในการักู้ย้มเง้น

TNB Tenaga Nasional Berhad

TPS บรั้ษััที่ ท่ี่พ่เอสำ คอมเมอรั์เชื่่�ยล จำำากัด

TWP บรั้ษััที่ ไที่ย ว้ันด์ เพาเวัอรั์ (มุกดาหารั) จำำากัด

UVBGP บรั้ษััที่ ยูน้เวันเจำอรั์ บ่จ่ำพ่ จำำากัด

VSPP ผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็กมาก

VTS Viet Thai Solar Limited Liability Company 
(ชื่้�อเด้ม Viet Thai Solar Joint Stock Company)

XXHP Xenamnoy and Xekatam Hydro Power Company Limited

ZEL1 ZEL1 POLSKA z.o.o
(ชื่้�อเด้ม Visa Max Solar Sp.z.)

กกพ. คณะกรัรัมการักำากับก้จำการัพลังงาน

กฎหมายว้ัสำาหก้จำ กฎหมายว้ัสำาหก้จำ เลขท่ี่� 46/เอ็นเอ ลงวัันท่ี่� 26 ธันัวัาคม 2556 (ปีรัะเที่ศลาวั)

กนอ. การัน้คมอุตสำาหกรัรัมแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

กปีน. การัปีรัะปีานครัหลวัง

กพชื่. คณะกรัรัมการันโยบายพลังงานแห่งชื่าต้

กฟน. การัไฟฟ้านครัหลวัง

กฟผู้. การัไฟฟ้าฝ่่ายผู้ล้ตแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

กฟภ. การัไฟฟ้าสำว่ันภูม้ภาค

กรัอ. กรัมโรังงานอุตสำาหกรัรัม

ก.ล.ต. คณะกรัรัมการักำากับหลักที่รััพย์และตลาดหลักที่รััพย์

คำำานิยาม
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กลุ่มบรั้ษััที่ บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ จำำากัด (มหาชื่น) รัวัมถ่ึงบรั้ษััที่ยอ่ย และบรั้ษััที่รัว่ัม

โครังการัโรังไฟฟ้าท่ี่�อยูร่ัะหว่ัาง
การัก่อสำรั้างหรั้อการัพัฒนา

โครังการัโรังไฟฟ้าท่ี่�อยู่รัะหว่ัางการัก่อสำรั้างหรั้อการัพัฒนา หมายถ่ึง โครังการั 
โรังไฟฟ้าท่ี่�ม่การัที่ำาสำัญ่ญ่าซ้�อขายไฟฟ้าหรั้อหนังสำ้อย้นยันว่ัาจำะม่การัที่ำาสำัญ่ญ่า 
ซ้�อขายไฟฟ้ากับ กฟผู้. กฟภ. EDL หรั้อหน่วัยงานที่างการัอ้�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้อง
แล้วั ทัี่�งน่�ปีรัะมาณการักำาลังการัผู้ล้ต สำัดสำ่วันควัามเป็ีนเจ้ำาของ และกำาหนด 
วัันเปิีดดำาเน้นการัเช้ื่งพาณ้ชื่ย์อาจำม่การัเปีล่�ยนแปีลงรัะหว่ัางการัพัฒนาตาม 
ควัามเหมาะสำมของโครังการั

ตลาดหลักที่รััพย์ฯ ตลาดหลักที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

ไที่ย ว้ันด์ บรั้ษััที่ ไที่ย ว้ันด์ เพาเวัอรั์ จำำากัด

บรั้ษััที่ / บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ บรั้ษััที่ บ่.กรั้ม เพาเวัอรั์ จำำากัด (มหาชื่น)

ปีตที่. บรั้ษััที่ ปีตที่. จำำากัด (มหาชื่น)

พพ. กรัมพัฒนาพลังงานที่ดแที่นและอนุรัักษ์ัพลังงาน

พ.รั.บ.การัปีรัะกอบก้จำการั
พลังงาน

พรัะรัาชื่บัญ่ญ่ัต้การัปีรัะกอบก้จำการัพลังงาน พ.ศ. 2550

พ.รั.บ.การัสำง่เสำรั้มการัอนุรัักษ์ั
พลังงาน

พรัะรัาชื่บัญ่ญ่ัต้การัสำง่เสำรั้มการัอนุรัักษ์ัพลังงาน พ.ศ. 2535

พ.รั.บ.บรั้ษััที่มหาชื่นฯ พรัะรัาชื่บัญ่ญ่ัต้บรั้ษััที่มหาชื่นจำำากัด พ.ศ. 2535

พ.รั.บ.สำ้�งแวัดล้อม พรัะรัาชื่บัญ่ญ่ัต้สำง่เสำรั้มและรัักษัาคุณภาพสำ้�งแวัดล้อมแห่งชื่าต้ พ.ศ. 2535

พ.รั.บ.สำง่เสำรั้มการัลงทีุ่น พรัะรัาชื่บัญ่ญ่ัต้สำง่เสำรั้มการัลงทีุ่น พ.ศ. 2520

พ.รั.บ. หลักที่รััพย์ฯ พรัะรัาชื่บัญ่ญ่ัต้หลักที่รััพย์และตลาดหลักที่รััพย์ พ.ศ. 2535
(และท่ี่�แก้ไขเพ้�มเต้ม)

ยันฮ่โซล่า บรั้ษััที่ ยันฮ่ โซล่า เพาเวัอรั์ จำำากัด

รัะเบ่ยบ SPP พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพ้�มเต้ม พ.ศ. 2537)

รัะเบ่ยบการัรัับซ้�อไฟฟ้าจำากผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก พ.ศ. 2535               
(แก้ไขเพ้�มเต้ม พ.ศ. 2537)

รัะเบ่ยบ SPP พ.ศ. 2541 รัะเบ่ยบการัรัับซ้�อไฟฟ้าจำากผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก พ.ศ. 2541

รัะเบ่ยบ SPP พ.ศ. 2548 รัะเบ่ยบการัรัับซ้�อไฟฟ้าจำากผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก พ.ศ. 2548

รัะเบ่ยบ SPP พ.ศ. 2550 รัะเบ่ยบการัรัับซ้�อไฟฟ้าจำากผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก พ.ศ. 2550

รัะเบ่ยบ SPP พ.ศ. 2550 (แก้ไข
เพ้�มเต้ม พ.ศ. 2552-2553)

รัะเบ่ยบการัรัับซ้�อไฟฟ้าจำากผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก พ.ศ. 2550               
(แก้ไขเพ้�มเต้ม พ.ศ. 2552 - 2553)

คำำานิยาม
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รัะเบ่ยบ SPP พ.ศ. 2553 รัะเบ่ยบการัรัับซ้�อไฟฟ้าจำากผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก                          
(ปีรัะเภที่สำัญ่ญ่า Firm รัะบบ Cogeneration) พ.ศ. 2553

รัะเบ่ยบ SPP พ.ศ. 2553 (แก้ไข
เพ้�มเต้ม พ.ศ. 2554)

รัะเบ่ยบการัรัับซ้�อไฟฟ้าจำากผูู้้ผู้ล้ตไฟฟ้ารัายเล็ก                          
(ปีรัะเภที่สำัญ่ญ่า Firm รัะบบ Cogeneraiton) พ.ศ. 2553                                             
(แก้ไขเพ้�มเต้ม พ.ศ. 2554)

รัายงาน EIA รัายงานการัว้ัเครัาะห์ผู้ลกรัะที่บสำ้�งแวัดล้อม

วู้ัด กรุั๊ปี เฮฟว่ั� อ้นดัสำเตรั่ยล 
เที่อรั์ชื่ายน์ (ปีรัะเที่ศไที่ย)

บรั้ษััที่ วู้ัด กรุั๊ปี เฮฟว่ั� อ้นดัสำเตรั่ยล เที่อรั์ชื่ายน์ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำำากัด

สำผู้. สำำานักงานนโยบายและแผู้นที่รััพยากรัธัรัรัมชื่าต้และสำ้�งแวัดล้อม

สำพชื่. สำำานักงานคณะกรัรัมการันโยบายพลังงานแห่งชื่าต้

อ่วัาย ปีรัะเที่ศไที่ย / EY บรั้ษััที่ สำำานักงาน อ่วัาย จำำากัด

คำำานิยาม



391บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้้�บริหาร 
ผู้้�มีอำานาจควบคุม ผู้้�ที่ี�ได�รับมอบหมายให�รับผู้ิดชอบส้งสุด

ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้้�ที่ี�ได�รับมอบหมาย
ให�รับผู้ิดชอบโดยตรงในการควบคุมด้แลการที่ำาบัญชี 

และเลขานุการบริษััที่

เอกสารแนบ 1
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หมายเหตุุ :  หม่อมหลวงกนิิษฐา เทวกุล ได้้ลาออกจากตุำาแหนิ่งเลขานุิการบริษัท โด้ยมีผลตัุ�งแตุ่วันิที� 1 มกราคม 2565

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้้�บริหาร ผู้้�มีอำานาจควบคุม
ผู้้�ที่ี�ได�รับมอบหมายให�รับผู้ิดชอบส้งสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
ผู้้�ที่ี�ได�รับมอบหมายให�รับผู้ิดชอบโดยตรงในการควบคุมด้แล
การที่ำาบัญชี และเลขานุการบริษััที่

หม่อมหลวงกนิษัฐา เที่วกุล
เลขานุิการบริษัท

วันที่ี�เข�าดำารงตำาแหน่ง 15 มกราคม 2562

อายุ  45 ปีี

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา/ ประวัติอบรม
• ปีริญญาตุรี นิิติุศาสตุรบัณฑิิตุ (เกียรติุนิิยมอันิดั้บหน่ิ�ง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ทนิายความรบัอนิญุาตุ เลขที� 1626/2543 สภาทนิายความ
• ปีระกาศนีิยบตัุรหลักสูตุร Company Secretary Program 

(CSP รุ่นิที� 63/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันิกรรมการ
บริษัทไทย

• ปีระกาศนิียบัตุรหลักสูตุร Board Reporting Program 
(BRP รุ่นิที� 25/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันิกรรมการ
บริษัทไทย

• ปีระกาศนิยีบตัุรหลักสตูุร Company Reporting Program 
(CRP รุ่นิที� 20/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันิกรรมการ
บริษัทไทย

• ปีระกาศนิียบัตุรหลักสูตุร Corporate Governance  
for Executives (CGE รุ่นิที� 18/2564) สมาคมส่งเสริม
สถาบันิกรรมการบริษัทไทย

• ปีระกาศนิียบัตุรหลักสูตุร Advances for Corporate 
Secretaries สมาคมบริษัทจด้ทะเบียนิไทย

ประสบการณ์ที่ำางาน
2562 - 2564 เลขานุิการบริษัท บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์  

จำากัด้ (มหาชนิ)
2559 - 2561 เลขานุิการบรษัิท บริษัท โอสถสภา จำากัด้ 

(มหาชนิ)
2558 - 2559 ผู้ชว่ยผู้อำานิวยการฝ่่ายเลขานุิการบริษัท 

บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็็ส คอมมูนิิเคชั�นิ 
จำากัด้ (มหาชนิ)

2557 - 2558 ทนิายความอาวุโส บริษัท วีระวงศ์  
ชินิวัฒน์ิ และเพียงพนิอ จำากัด้

สัดส่วนการถืือหุ�นในบริษััที่ (ร�อยละ)  
-ไม่มี-

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและ 
ผู้้�บริหาร  
-ไม่มี-

ขอบเขตุหน้ิาที�ความรับผิด้ชอบของเลขานุิการบริษัท  
แสด้งอยูภ่ายใตุ้หัวข้อ “โครงสร้างการกำากับดู้แลกิจการ”

(ข้อมูล ณ วันิที� 31 ธันัิวาคม 2564)

รายละเอียด้เกี�ยวกับกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอำานิาจควบคมุ ผู้ที�ได้้รบัมอบหมายใหร้บัผิด้ชอบสงูสุด้ในิสายงานิบญัชีและการเงินิ 
และผู้ที�ได้้รับมอบหมายให้รับผิด้ชอบโด้ยตุรงในิการควบคุมดู้แลการทำาบัญชี เปิีด้เผยไว้ในิหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท 
และคณะผู้บริหาร” ของรายงานิฉบับนีิ�

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้้�บริหาร 
และผู้้�มีอำานาจควบคุมในบริษััที่ บริษััที่ย่อย 

และบริษััที่ร่วมที่ี�ประกอบธ์ุรกิจหลัก
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เอกสารแนบ 2
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1. นายฮาราลด์ ลิงค์ /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1. นายฮาราลด์ ลิงค์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นางสาวคาโรลีน โมนิค  
   มารี ครีสตีน ลิงค์ /, N / / / / / / / / / / / / / / / 2. นางสาวคาโรลีนโมนิค 

   มารีครีสตีน ลิงค์ /

3. นายเฟลิกซ์์ ดนัย ลิงค์ / / / / / / / 3. นายเฟลิกซ์์ ดนัย ลิงค์ / / / / /

4. นายปกรณ์ ที่วีสิน X 4. นายปกรณ์ ที่วีสิน 

5. คุณหญิงสุชาดา กีระนันที่น์ ///x, N 5. คุณหญิงสุชาดา กีระนันที่น์

6. นางอัญชลี ชวนิชย์ ///, Ax, C 6. นางอัญชลี ชวนิชย์

7. นายสมเกียรติ ศิึริชาติไชย ///, Nx, C 7. นายสมเกียรติ ศิึริชาติไชย

8. นายอนุสรณ์ แสงนิ�มนวล ///, Cx, A 8. นายอนุสรณ์ แสงนิ�มนวล

9. นางเกตุวลี นภาศัึพัที่์ ///, N 9. นางเกตุวลี นภาศัึพัที่์

10. นางสุนีย์ ศึรไชยธ์นะสุข ///, A, C 10. นางสุนีย์ ศึรไชยธ์นะสุข

11. นายโชติ ช้สุวรรณ // /, 
// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 11. นายโชติ ช้สุวรรณ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12. นายอรุณพัันธ์์ ภ้่ที่อง // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 12. นายอรุณพัันธ์์ ภ้่ที่อง / / / / / / / / / / / / /

13. นายพีัรเดช พััฒินจันที่ร์ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 13. นายพีัรเดช พััฒินจันที่ร์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14. นายนพัเดช กรรณส้ต // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 14. นายนพัเดช กรรณส้ต / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15. นายเชิดชาย ยิ�วเหล็ก // / / / / / 15. นายเชิดชาย ยิ�วเหล็ก / / / / / / / / /

16. นายดอน ที่ยาที่าน // / / / / / 16. นายดอน ที่ยาที่าน

17. นางสาวพัรที่ิพัย์ ตั�งพังศ์ึบัณฑิิต // // 17. นางสาวพัรที่ิพัย์ ตั�งพังศ์ึบัณฑิิต /

18. นางสาวศิึริวงศ์ึ บวรบุญฤที่ัย // // / / / / / / / / / / / / 18. นางสาวศิึริวงศ์ึ บวรบุญฤที่ัย / / / /

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอำานาจควบคุม 
ในบริษััที่ บริษััที่ย่อย และบริษััที่ร่วมที่ี�ประกอบธ์ุรกิจหลัก

หมายเหตุุ: X  = ประธานกรรมการ Ax = ประธานคณะกรรมการตุรวจสอบ Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตุอบแทน

 /  = กรรมการ A = กรรมการตุรวจสอบ N = กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตุอบแทน

 // = ผู้้�บริหาร Cx = ประธานคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืน ///x = ประธานกรรมการอิสระ

 /// = กรรมการอิสระ C = กรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืน    



395บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2

รายชื�อ

บริษััที่ย่อย

รายชื�อ

บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วม
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1. นายฮาราลด์ ลิงค์ /, // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1. นายฮาราลด์ ลิงค์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นางสาวคาโรลีนโมนิค 
   มารีครีสตีน ลิงค์ /, N / / / / / / / / / / / / / / / 2. นางสาวคาโรลีน โมนิค  

   มารี ครีสตีน ลิงค์ /

3. นายเฟลิกซ์์ ดนัย ลิงค์ / / / / / / / 3. นายเฟลิกซ์์ ดนัย ลิงค์ / / / / /

4. นายปกรณ์ ที่วีสิน X 4. นายปกรณ์ ที่วีสิน 

5. คุณหญิงสุชาดา กีระนันที่น์ ///x, N 5. คุณหญิงสุชาดา กีระนันที่น์

6. นางอัญชลี ชวนิชย์ ///, Ax, C 6. นางอัญชลี ชวนิชย์

7. นายสมเกียรติ ศิึริชาติไชย ///, Nx, C 7. นายสมเกียรติ ศิึริชาติไชย

8. นายอนุสรณ์ แสงนิ�มนวล ///, Cx, A 8. นายอนุสรณ์ แสงนิ�มนวล

9. นางเกตุวลี นภาศัึพัที่์ ///, N 9. นางเกตุวลี นภาศัึพัที่์

10. นางสุนีย์ ศึรไชยธ์นะสุข ///, A, C 10. นางสุนีย์ ศึรไชยธ์นะสุข

11. นายโชติ ช้สุวรรณ // /, 
// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 11. นายโชติ ช้สุวรรณ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12. นายอรุณพัันธ์์ ภ้่ที่อง // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 12. นายอรุณพัันธ์์ ภ้่ที่อง / / / / / / / / / / / / /

13. นายพีัรเดช พััฒินจันที่ร์ // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 13. นายพีัรเดช พััฒินจันที่ร์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14. นายนพัเดช กรรณส้ต // // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 14. นายนพัเดช กรรณส้ต / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15. นายเชิดชาย ยิ�วเหล็ก // / / / / / 15. นายเชิดชาย ยิ�วเหล็ก / / / / / / / /

16. นายดอน ที่ยาที่าน // / / / / 16. นายดอน ที่ยาที่าน

17. นางสาวพัรที่ิพัย์ ตั�งพังศ์ึบัณฑิิต // // 17. นางสาวพัรที่ิพัย์ ตั�งพังศ์ึบัณฑิิต /

18. นางสาวศิึริวงศ์ึ บวรบุญฤที่ัย // // / / / / / / / / / / / / 18. นางสาวศิึริวงศ์ึ บวรบุญฤที่ัย / / / /
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี�ยวกับ 
หัวหน�างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3



397บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน

(ข้อมูล ณ วันิที� 31 ธันัิวาคม 2564)

นางสาววรัญญา ชื�นพิัที่ยาธ์ร
หัวหน้ิางานิตุรวจสอบภายในิและเลขานุิการ
กรรมการตุรวจสอบ

วันที่ี�เข�าดำารงตำาแหน่ง 5 พฤศจิกายนิ 2564

อายุ  40 ปีี

คุณวุฒิิที่างการศึึกษัา
• ปีริญญาตุรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตุร์
 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปีริญญาโท International Program of Master of 

Science in Finance คณะพาณิชย์ศาสตุร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Certified Public Accountant - Thailand
• Asean Certified Public Accountant

ประวัติอบรมในปี 2564
• Internal Audit and Cyber Security Risk Management 

- Virtual Masterclass - Quest Institution
• กรรมการตุรวจสอบและผู้สอบบัญชี กลไกสำาคัญในิการ

ยกระดั้บคุณภาพรายงานิทางการเงินิ จัด้โด้ยสำานัิกงานิ
คณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตุลาด้หลักทรพัย ์และ
สมาคมสง่เสริมสถาบันิกรรมการบริษัทไทย 

• ESG: โอกาสและความเสี�ยงที�บริษัทควรรู้ 
 จัด้โด้ยสมาคมบริษัทจด้ทะเบียนิไทย
• แนิวโน้ิม ทิศทางการทำา M&A ปีระเด็้นิสำาคัญที�ตุ้อง

พจิารณา และกลยุทธัก์ารทำา M&A ให้ปีระสบความสำาเร็จ 
จัด้โด้ยตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

• Managing Data Breaches and Reputational Risk in 
 a Pandemic  จัด้โด้ย Ernst & Young LLP 
• IT Essentials for Internal Auditors 
 จัด้โด้ยสมาคมผู้ตุรวจสอบภายในิแห่งปีระเทศไทย
• RPA หุน่ิยนิต์ุนัิกบญัช ียา่งก้าวสำาคัญ...  ยกระดั้บงานิบญัชี

สูยุ่ค Digital Accounting จัด้โด้ยสภาวิชาชีพบัญชี 
 ในิพระบรมราชูปีถัมภ์ 

ประสบการณ์ที่ำางาน
2564 - ปัีจจุบันิ ผู้จัด้การฝ่่ายอาวุโส - ตุรวจสอบภายในิ
2560 - 2564 ผู้จัด้การฝ่่าย - ตุรวจสอบภายในิ

สัดส่วนการถืือหุ�นในบริษััที่ (ร�อยละ)  
0.004

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร  
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 4

ที่รัพัย์สินที่ี�ใช�ในการประกอบธ์ุรกิจ
และรายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาที่รัพัย์สิน

เอกสารแนบ 4



399บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ที่รัพัย์สินที่ี�ใช�ในการประกอบธ์ุรกิจ
และรายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคา
ที่รัพัย์สิน

เงินลงทีุ่น

บี.กริม เพาเวอร์ ปีระกอบธุัรกิจโด้ยการถือหุ้นิในิบริษัทอื�นิ (Holding Company) 
ที�ปีระกอบธุัรกิจหลักด้้านิการผลิตุและจำาหนิ่ายไฟฟ้า ไอนิำา และธุัรกิจที�เกี�ยวข้อง 
ทั�งในิปีระเทศและตุ่างปีระเทศ ดั้งนัิ�นิ สนิิทรัพย์ถาวรหลักของ บ.ีกริม เพาเวอร์ จ่งเป็ีนิ 
เงินิลงทุนิในิบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า โด้ยจากงบการเงินิเฉพาะกิจการ ณ  
วันิที�  31 ธัันิวาคม 2564 มีเงินิลงทุนิในิบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า จำานิวนิ  
12,974.37 ล้านิบาท

ตุารางดั้งตุ่อไปีนีิ� แสด้งรายละเอียด้เกี�ยวกับสินิทรัพย์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตุามที�
ปีรากฏในิงบการเงินิเฉพาะกิจการ สำาหรับปีีบัญชีสิ�นิสุด้วันิที� 31 ธันัิวาคม 2564

สินทรัพิย์ สัดูส่วนการถืือหุ�น
ท่�ถืือโดูย บ่.กริม เพิาเวอร์ 

(ร�อยละ)

ม้ลค่าทางบัญชี่
(บาท)

1.  เงิินลงิทุุนในบริิษััทุย่่อย่

ABP 51 .2 859,699,062

ABP3 30.0 433,420,809

ABP4 29.9 438,598,360

ABP5 29.9 424,139,350

ABPR1 30.0 393,902,530

ABPR2 30.0 411,875,880

ABPR3 29.9 440,191,930

ABPR4 29.9 418,389,900

ABPR5 29.9 429,238,975

BGC2 99.9 249,925

BGLNG 91.3 49,913,100

BGP (Cambodia) 100.0 32,118

เอกสารแนบ 4
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สินทรัพิย์ สัดูส่วนการถืือหุ�น
ท่�ถืือโดูย บ่.กริม เพิาเวอร์ 

(ร�อยละ)

ม้ลค่าทางบัญชี่
(บาท)

BGP (Korea) 100.0 8,460,000

BGP (Lao) 100.0 554,090,539

BGP (Malaysia) 100.0 8

BGPAT2 70.0 464,624,900

BGPAT3 70.0 227,937,450

BGPS 100.0 1,249,925

BGPSS 91.3 913,100

BGPUT 99.9 249,925

BGRP1 91.3 228,275

BGRP2 91.3 228,275

BGSP1 100.0 99,999,700

BGSPS1 99.9 152,499,700

BGYSP 99.9 1,164,718,200

BIP1 74.0 1,044,310,739

BIP2 74.0 966,002,810

BPB2 100.0 2,499,925

BPHL 99.9 249,925

BPWHA1 75.0 1,159,043,949

BTW 74.0 421,973,140

TWP 70.0 184,466

ZEL1 90.0 378,428

2. เงิินลงิทุุนในการิริ่วมค้้า

BGP (Poipet) 55.0 43,070,441

BGPLNGJV 50.0 6,249,975

BGSENA 49.0 409,149,700

PIC 48.0 123,902,400

3. เงิินลงิทุุนในบริิษััทุริ่วม

UVBGP 45.0 1,822,500,000

ริวมเงิินลงิทุุน 1 12,974,367,834

1  รวมเงินิลงทุนิทั�งหมด้อาจไมตุ่รงกับผลรวมทั�งหมด้ของตัุวเลขที�แสด้งในิตุาราง เนืิ�องจากการปัีด้ทศนิิยมเป็ีนิหน่ิวยบาท

เอกสารแนบ 4



401บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ที่ี�ดินและส่วนปรับปรุงที่ี�ดิน

ท่ี่�ดิินและส่ว่นปรัับปรุังท่ี่�ดิินของบรัิษััที่ย่อ่ย่ท่ี่�ปรัะกอบธุุรักิจหลัก มี่รัาย่ละเอ่ย่ดิ ณ วันท่ี่� 31 ธุันวาคมี 2564 ดัิงต่่อไปน่�

1. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซ์ิตี� ชลบุรี

บริษัท ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์
การถืือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

ABP1 อำาเภอเมือง 
ชีลบุร่ 

จังหวัดูชีลบุร่

64 5 43 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

ABP2 อำาเภอเมือง 
ชีลบุร่ 

จังหวัดูชีลบุร่

24 6 69 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันตุามสัญญาโอน 
ผู้ลประโยชีน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟา้ กับกองทุนรวม  
โครงสร�างพืิ�นฐาน โรงไฟฟา้อมตุะ 
บ่.กริม เพิาเวอร์ (ABPIF)

ABP3 อำาเภอพิานทอง 
จังหวัดูชีลบุร่

22 7 60 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

ABP4 อำาเภอเมือง 
ชีลบุร่ 

จังหวัดูชีลบุร่

17 3 46 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับสถืาบัน
การเงิน ม้ลค่าจำานอง ท่�ดูิน อุปกรณ์ 
เครื�องจักร 8,500,000,000 บาท

ABP5 อำาเภอเมือง 
ชีลบุร่ 

จังหวัดูชีลบุร่

16 3 69 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับสถืาบัน
การเงิน ม้ลค่าจำานอง ท่�ดูิน อุปกรณ์ 
เครื�องจักร 8,000,000,000 บาท

ABP1
(Replacement) 

อำาเภอเมือง 
ชีลบุร่ 

จังหวัดูชีลบุร่

56 0 0 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ท่�ดูินประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 211 ตุร.ว. 
เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับกลุ่ม
สถืาบันการเงิน 11,552,019,875 บาท
ทั�งน่�ส่วนท่�เหลือจะเป็นหลักประกัน 
การก้�ยืมกับกลุ่มสถืาบันการเงิน 
ก็ตุ่อเมื�อไดู�มาซึ่่�งท่�ดูินดูังกล่าวแล�ว

ABP2
(Replacement)

อำาเภอเมือง 
ชีลบุร่ 

จังหวัดูชีลบุร่

21 2 52 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันตุามสัญญา 
โอนผู้ลประโยชีน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟา้ กับกองทุนรวม 
โครงสร�างพืิ�นฐาน โรงไฟฟา้อมตุะ 
บ่.กริม เพิาเวอร์ (ABPIF) และเมื�อ
หมดูภาระกับ ABPIF จะให�เป็น 
หลักประกันในการก้�ยืมกับ 
กลุ่มสถืาบันการเงิน

เอกสารแนบ 4
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2. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซ์ิตี� ระยอง

บริษัท ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์
การถืือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

ABPR1 อำาเภอปลวกแดูง
จังหวัดูระยอง

24 4 31 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

ABPR2 อำาเภอปลวกแดูง
จังหวัดูระยอง

19 6 86 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

ABPR3 อำาเภอปลวกแดูง
จังหวัดูระยอง

30 3 99 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับสถืาบัน
การเงิน ม้ลค่าจำานอง ท่�ดูิน อุปกรณ์ 
เครื�องจักร 7,475,937,500 บาท

ABPR4 อำาเภอปลวกแดูง
จังหวัดูระยอง

20 1 62 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับสถืาบัน
การเงิน ม้ลค่าจำานอง ท่�ดูิน อุปกรณ์ 
เครื�องจักร 7,103,750,000 บาท

ABPR5 อำาเภอปลวกแดูง
จังหวัดูระยอง

28 2 48 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับสถืาบัน
การเงิน ม้ลค่าจำานอง ท่�ดูิน อุปกรณ์ 
เครื�องจักร 7,417,000,000 บาท

3. กลุ่มบริษััที่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทีุ่มธ์านี

บริษัท ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์
การถืือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BIP1 อำาเภอเมือง
ปทุมธาน่

จังหวัดูปทุมธาน่

15 2 93 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

BIP2 อำาเภอเมือง
ปทุมธาน่

จังหวัดูปทุมธาน่

12 7 29 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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4. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี

บริษัท ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค์ 
การถืือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BPWHA1 ตุำาบลบ่อวิน
อำาเภอศร่ราชีา
จังหวัดูชีลบุร่

30 2 46 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับ 
สถืาบันการเงิน ม้ลค่าจำานอง  
ท่�ดูิน อุปกรณ์ เครื�องจักร 
8,875,160,000 บาท

5. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุัด) ระยอง

บริษัท ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์
การถืือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BGPM ตุำาบลห�วยโป่ง 
 อำาเภอเมือง  
จังหวัดูระยอง

19 4 11 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

BGPM  
(Replacement)

อำาเภอบ�านฉาง 
จังหวัดูชีลบุร่

30 1 65 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืม
กับสถืาบันการเงิน ม้ลค่า
จำานอง ท่�ดูิน อุปกรณ์ 
เครื�องจักร 22,772,364,583 
บาท

6. กลุ่มบริษััที่ในจังหวัดอ่างที่อง

บริษัท ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค์ 
การถืือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BGPAT1 ตุำาบลหลักฟา้  
อำาเภอไชีโย 

จังหวัดูอ่างทอง

36 1 80 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

เป็นเจ�าของ เป็นหลักประกันในการก้�ยืมกับ
สถืาบันการเงิน ม้ลค่าจำานอง 
ท่�ดูิน อุปกรณ์ เครื�องจักร 
8,915,250,000 บาท

เอกสารแนบ 4
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7. กลุ่มบริษััที่พัลังงานที่ดแที่น 

บริษัท ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์
การถืือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุรว.

BGSPS1 อำาเภอเมืองสระแก�ว
จังหวัดูสระแก�ว

111 7 79 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้

พิลังงานแสงอาทิตุย์

เป็นเจ�าของ ปลอดูภาระผู้้กพัิน

สัญญาเช่า
บริษัทยอ่ยที�ปีระกอบธุัรกิจหลักครอบครองที�ดิ้นิตุามสัญญาเชา่ มีรายละเอียด้ ณ วันิที� 31 ธันัิวาคม 2564 ดั้งตุ่อไปีนีิ�

1. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซ์ิตี� ชลบุรี

บริษัท ผู้้�ให�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

ABP5 อมตุะ 
คอร์ปอร์ 
เรชีัน

นิคม
อุตุสาหกรรม

อมตุะซึ่ิตุ่� ชีลบุร่

2.97 - - ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้
และไอนำ�า

30 ปี 22 สิงหาคม  
2557 ถื่ง  

21 สิงหาคม 
 2587

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

ABP1
(Replacement) 

ABP2 นิคม
อุตุสาหกรรม

อมตุะซึ่ิตุ่� ชีลบุร่

3 3 52 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้
และไอนำ�า

28 ปี 22 สิงหาคม  
2557 ถื่ง  

21 สิงหาคม 
 2587

เป็นหลักประกัน 
ในการก้�ยืมกับ 
สถืาบันการ
เงิน ม้ลค่า 
11,552,019,875 บาท

ABP2
(Replacement) 

ABP1 นิคม
อุตุสาหกรรม

อมตุะซึ่ิตุ่� ชีลบุร่

5 1 27 ประกอบกิจการ
ผู้ลิตุไฟฟา้
และไอนำ�า

28 ปี 22 สิงหาคม  
2557 ถื่ง  

21 สิงหาคม 
 2587

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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2. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซ์ิตี� ระยอง

บริษัท ผู้้�ให�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

ABPR3 อมตุะ 
คอร์ปอร์ 
เรชีัน

นิคม
อุตุสาหกรรม

อมตุะซึ่ิตุ่� ระยอง

2.56 - - ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้  
และไอนำ�า

3 ปี 1 กันยายน 
2562 ถื่ง  

31 สิงหาคม 
 2565

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

ABPR4 อมตุะ 
คอร์ปอร์ 
เรชีัน

นิคม
อุตุสาหกรรม

อมตุะซึ่ิตุ่� ระยอง 

1.44 - - ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้  
และไอนำ�า

3 ปี 1 กันยายน 
2562 ถื่ง  

31 สิงหาคม 
 2565

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

3. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี

บริษัท ผู้้�ให�
เชี่า

ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BPLC1 กนอ. นิคม
อุตุสาหกรรม
แหลมฉบัง 

ชีลบุร่

10 30 35 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้  
และไอนำ�า

8 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

27 
พิฤษภาคม 

2570

เป็นหลักประกันในการ
ก้�ยืมกับสถืาบันการเงิน 
ม้ลค่า 8,447,687,500 
บาท (สำาหรับ  
Replacement)

10 2 52 วางระบบ 
ส่งไฟฟา้ 
และไอนำ�า

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

4 1 97 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ และ

ไอนำ�า  
และวางระบบ 

ส่งกระแสไฟฟา้ 
และไอนำ�า

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

- 2 26 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ และ

ไอนำ�า  
และวางระบบ 

ส่งไฟฟา้ 
และไอนำ�า

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

2 2 51 ใชี�เป็นทาง
เข�า-ออก 

โรงงานผู้ลิตุไฟฟา้

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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บริษัท ผู้้�ให�
เชี่า

ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BPLC2 กนอ. นคิมอุตุสาหกรรม
แหลมฉบัง ชีลบุร่

2 1 89 ก่อสร�างอาคาร
โรงงานและ 

ประกอบกิจการ 
 ผู้ลิตุไฟฟา้และ

ไอนำ�า

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

2 - 4 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้  
และไอนำ�า

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

6 - 21 ปักเสา 
พิาดูสายไฟฟา้ 

(ให�กับบริษัท สยาม 
มิชีลิน จำากัดู)

22 ปี 29 กันยายน 
2555 ถื่ง 

28 กันยายน 
2577

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

5 - 63 ปักเสา 
พิาดูสายไฟฟา้

30 ปี 1 สิงหาคม  
2555 ถื่ง 

31 กรกฎาคม 
2585

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

2 2 48 ปักเสา 
พิาดูสายไฟฟา้

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

- 3 84 ปักเสา 
พิาดูสายไฟฟา้

3 ปี 1 มิถืุนายน  
2563 ถื่ง 

31 พิฤษภาคม 
2566

ปลอดูภาระผู้้กพัิน

BPLC1 
(Replacement)

กนอ. นคิมอุตุสาหกรรม
แหลมฉบัง ชีลบุร่

9 0 13 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

29 ปี 
8 เดูือน

1 พิฤษภาคม 
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

เป็นหลักประกัน 
ในการก้�ยืมกับสถืาบัน
การเงิน มล้คา่ 
8,447,687,500 บาท

6 1 6 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้และไอนำ�า

29 ป ี
5 เดูือน

1 มกราคม  
2562 ถื่ง 

31 ธันวาคม  
2591

2 2 51 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 

และไอนำ�า และใชี�เป็น
ทางเข�า-ออก 

โรงงานผู้ลิตุไฟฟา้

30 ปี 1 มกราคม  
2562 ถื่ง  

31 ธันวาคม  
2591

เอกสารแนบ 4
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4. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟ้�ด วัลเลย์ ไที่ยแลนด์

บริษัท ผู้้�ให�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BGPAT2
BGPAT3

บริษัท  
ปาร์ค 
อินดูัส
ตุร่  

จำากัดู

นิคมอุตุสาหกรรม 
เวิลดู์ ฟ้�ดู วัลเลย์ 

ไทยแลนดู์

79 2 17 ประกอบกิจการ 
 ผู้ลิตุไฟฟา้ 
และไอนำ�า

30 ปี 4 ธันวาคม 
2562 ถื่ง 3 
ธันวาคม 
 2592

เป็นหลักประกัน 
ในการก้�ยืมกับ
สถืาบันการเงิน 
ม้ลค่ารวม  
22,900,755,208 
บาท 

5. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซ์ิตี� เบียนหัว 

บริษัท ผู้้�ให�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

APB AMATA 
Joint  
Stock

นิคมอุตุสาหกรรม
ลองบิน 

เมืองเบ่ยนหัว 
ประเทศเว่ยดูนาม

3 3 94 ประกอบกิจการ  
ผู้ลิตุไฟฟา้

47 ปี 10 เมษายน 2540 
ถื่ง 31 ธันวาคม  

2587

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน 

2 - - ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้  

34 ปี 25 พิฤษภาคม 
2553 ถื่ง 

30 พิฤศจิกายน  
2587

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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6. กลุ่มบริษััที่พัลังงานที่ดแที่น

บริษัท ผู้้�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BGYSP บริษัท 
ยันฮี่ 

เพิาเวอร์ 
โฮีลดูิ�ง 
จำากัดู

อำาเภบางเลน
จังหวัดูนครปฐม

213 1 69 ประกอบกิจการ 
ผู้ลติุไฟฟา้พิลงังาน 

แสงอาทิตุย์

25 ปี 28 ธันวาคม 
2558 ถื่ง 

27 ธันวาคม 2583

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

อำาเภอบางหลวง
จังหวัดูนครปฐม

485 25 25 28 ธันวาคม 2558 
ถื่ง 

27 ธันวาคม 2583

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

อำาเภดูอนตุ้ม 
จังหวัดูนครปฐม

125 1 17 28 ธันวาคม 2558 
ถื่ง 

27 ธันวาคม 2583

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

อำาเภอลาดูบัวหลวง 
อำาเภอเสนา 

จังหวัดูอยุธยา

96 1 31 28 ธันวาคม 2558 
ถื่ง 

27 ธันวาคม 2583

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

Solar 
WVO  

&  
CO-OP

สหกรณ์
การเกษตุร
ชีนแดูน  
จำากัดู

อำาเภอชีนแดูน 
จังหวัดูเพิชีรบ้รณ์

31 3 47 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้พิลังงาน 

แสงอาทิตุย์

28 ปี 22 สิงหาคม 2560 
ถื่ง 21 สิงหาคม 

2588

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

สหกรณ์
การเกษตุร
บ�านนาเดูิม 

จำากัดู

อำาเภอบ�านนาเดูิม 
จังหวัดู 

สุราษฎร์ธาน่

51 1 66 28 ปี  5 กันยายน 2560 
ถื่ง 5 กันยายน  

2588

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

BTW บุคคล 
ธรรมดูา

อำาเภอนิคมคำาสร�อย 
จังหวัดูมุกดูาหาร

8 2 11 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 
พิลังงานลม

27 ปี 26 ตุุลาคม 2562 
ถื่ง 25 ตุุลาคม  

2589

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

13 1 84 27 ปี 26 ตุุลาคม 2562 
ถื่ง 25 ตุุลาคม  

2589 

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

18 - - 27 ปี 26 ตุุลาคม 2562 
ถื่ง 25 ตุุลาคม  

2589 

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

15 2 20 27 ปี 26 ตุุลาคม 2562 
ถื่ง 25 ตุุลาคม  

2589 

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

17 2 33 27 ปี 26 กมุภาพัินธ์ 
2563 ถ่ืง 26 

กมุภาพัินธ ์2590

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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บริษัท ผู้้�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

Ray 
Power

Sisophon 
Clean  
Power  

Co., Ltd.

เมืองศร่โสภณ 
จังหวัดูบันทายม่ชีัย

ประเทศกัมพ้ิชีา

294 - - ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 
พิลังงาน 

แสงอาทิตุย์

21 ปี 25 มิถืุนายน  
2563 ถื่ง  

24 มิถืุนายน  
2584

อย้่ระหว่าง 
การทำาสัญญา
หลักประกัน 
ในการก้�ยืมกับ
กลุ่มสถืาบัน 
การเงิน

7. กลุ่มบริษััที่พัลังงานแบบผู้สมผู้สาน (Hybrid) 

บริษัท ผู้้�ให�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์
การถืือครอง

ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

U-Tapao สำานักงาน
คณะกรรมการ

นโยบาย 
เขตุพัิฒนา

พิิเศษ 
ภาคตุะวันออก 

(สกพิอ.)

อำาเภอบ�านฉาง 
จังหวัดูระยอง

100 - - ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้
พิลังงาน 

แสงอาทิตุย์

29 ปี 
6 เดูือน

26 มิถืุนายน 2563 
ถื่ง 25 ธันวาคม 

2592

ปลอดูภาระ
ผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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สัญญาอนุญาตให�ใช�ที่ี�ดิน
บริษัทย่อยที�ปีระกอบธุัรกิจหลักครอบครองที�ดิ้นิตุามสัญญาอนิุญาตุให้ใช้ที�ดิ้นิ มีรายละเอียด้ ณ วันิที� 31 ธัันิวาคม 2564  
ดั้งตุ่อไปีนีิ�

1. กลุ่มบริษััที่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

บริษัท ผู้้�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์ ระยะเวลา 
เชี่า

วันเริ�มตุ�น 
ถื่งวันสิ�นสุดู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

BPLC1 กนอ. นิคมอุตุสาหกรรม 
แหลมฉบัง ชีลบุร่

4 1 97 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 
และเชี่าท่�ดูิน 

เพืิ�อวางระบบส่ง
ไฟฟา้และไอนำ�า

30 ปี 1 มกราคม 2562 
ถื่ง 31 ธันวาคม 

2591

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

BPLC2 กนอ. นิคมอุตุสาหกรรม 
แหลมฉบัง ชีลบุร่

- - 99 ใชี�ท่�ดูิน 
เพืิ�อวางท่อ 

จ่ายนำ�า

29 ปี 1 มิถืุนายน 2553 
ถื่ง 31 ธันวาคม 

2583

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

1 - 98 ใชี�ท่�ดูิน 
เพืิ�อวางท่อ 

จ่ายนำ�า

27 ปี 1 มกราคม 2565 
ถื่ง 31 ธันวาคม 

2591

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

- 2 9 ใชี�ท่�ดูิน 
เพืิ�อวางท่อ 
ส่งไอนำ�า

27 ปี 1 มกราคม 2565 
ถื่ง 31 ธันวาคม 

2591

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

4 2 39 ใชี�ท่�ดูิน 
เพืิ�อวางท่อ 
ส่งไอนำ�า

22 ปี 5 สิงหาคม 2551 
ถื่ง 31 ธันวาคม 

2583

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

- - 51 ใชี�ท่�ดูิน 
เพืิ�อวางท่อ 
ส่งไอนำ�า

3 ปี 1 กรกฎาคม 2563  
ถืง่ 30 มถิืนุายน 

2566

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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2. กลุ่มบริษััที่พัลังงานหมุนเวียน

บริษัท ผู้้�ให�เชี่า ท่�ตุั�ง พืิ�นท่� วัตุถืุประสงค ์ ระยะเวลา 
เชี่า

วนัเริ�มตุ�น 
ถืง่วนัสิ�นสดุู

ภาระผู้้กพัิน

ไร่ งาน ตุร.ว.

Solar 
WVO  

&  
CO-OP

องค์การ
สงเคราะห์

ทหาร 
ผู้่านศ่ก

อำาเภอเมือง 
จังหวัดูฉะเชีิงเทรา

40 - - ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 
พิลังงาน 

แสงอาทิตุย์

25 ปี 24 ธนัวาคม 2561 
ถืง่ 23 ธนัวาคม 

 2586

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

อำาเภอไทรน�อย
จังหวัดูนนทบุร่

50 2 85 25 ปี 27 ธนัวาคม 2561 
ถืง่ 26 ธนัวาคม 

2586

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

อำาเภอบางบ่อ 
จังหวัดู

สมุทรปราการ

25 - - 25 ปี 27 ธนัวาคม 2561 
ถืง่ 26 ธนัวาคม 

2586

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

อำาเภอลาดูกระบัง 
จังหวัดู 

กรุงเทพิมหานคร

52 1 72 25 ปี 27 ธนัวาคม 2561 
ถืง่ 26 ธนัวาคม 

2586

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

อำาเภอหนองจอก 
จังหวัดู 

กรุงเทพิมหานคร

49 2 27 25 ปี 27 ธนัวาคม 2561 
ถืง่ 26 ธนัวาคม 

2586

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

DTE The People’s 
Committee 
of Tay Ninh 
Province

Duong Minh  
Chau District,  

Tay Ninh  
Province

597 1 65 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 
พิลังงาน 

แสงอาทิตุย์

50 ปี 18 ธนัวาคม 2560 
ถืง่ 18 ธนัวาคม  

2610

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

Tan Chau  
District,  
Tay Ninh  
Province

752 2 35 50 ปี 18 ธนัวาคม 2560 
ถืง่ 18 ธนัวาคม  

2610

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

Duong Minh  
Chau District,  

Tay Ninh  
Province

1,800 - - 50 ปี 18 ธนัวาคม 2560 
ถืง่ 18 ธนัวาคม  

2610

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

Phu 
Yen  
TTP

The People’s 
Committee 
of Phu Yen 
Province

Phu Yen 
Province, 
Vietnam

1,600 - - ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 
พิลังงาน 

แสงอาทิตุย์

50 ปี 24 เมษายน 2562 
ถืง่ 11 พิฤษภาคม 

2611

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

HH1 The People’s 
Committee 

of Quang Tri 
Province

Khe Sanh 
District, 
Vietnam

193 1 75 ประกอบกิจการ 
ผู้ลิตุไฟฟา้ 
พิลังงาน 

ลม

50 ปี 15 ตุลุาคม 2564
ถืง่ 15 ตุลุาคม 

2614

ปลอดู 
ภาระผู้้กพัิน

เอกสารแนบ 4
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รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาที่รัพัย์สิน

ไม่มี

เอกสารแนบ 4
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เอกสารแนบ 5

จรรยาบรรณที่างธ์ุรกิจ
(Code of Conduct)

บริษััที่ บี.กริม เพัาเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

(ฉบับปี 2564)

เอกสารแนบ 5
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สารจากประธ์านกรรมการ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) และบริษัทยอ่ย (“บี.กริม เพาเวอร์”) ย่ด้มั�นิ
ในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจ ด้้วยความโอบอ้อมอารี มีความรับผิด้ชอบ ถูกตุ้อง โปีร่งใส และ 
ตุรวจสอบได้้ รวมถ่ง เป็ีนิไปีตุามนิโยบายการกำากับด้แูลกิจการ โด้ยคณะกรรมการบรษัิท 
ได้้จัด้ทำานิโยบายและจรรยาบรรณทางธุัรกิจของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เป็ีนิลายลักษณอั์กษร 
เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิของ บี.กริม เพาเวอร์ ถือปีฏิบัติุเป็ีนิแนิวทาง
ในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจอย่างมีจริยธัรรมในิทุกปีระเทศที�เข้าด้ำาเนิินิการมา ตัุ�งแตุ่ปีี 2561 
เป็ีนิตุ้นิมา

ทั�งนีิ� ในิปีี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้้พิจารณาทบทวนิและปีรับปีรุงนิโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุัรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และอนิุมัติุกำาหนิด้จรรยาบรรณทาง
ธุัรกิจฉบับนีิ�ข่�นิใหม่ โด้ยอ้างอิงเนืิ�อหาจากนิโยบายและจรรยาบรรณทางธุัรกิจของ 
บี.กริม เพาเวอร์ ฉบับเดิ้ม เชื�อมโยงถ่งนิโยบายและแนิวปีฏิบัติุตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อ
ให้สอด้คล้องกับสภาวการณ์ สภาพแวด้ล้อมทางธุัรกิจที�เปีลี�ยนิแปีลงไปี และเปี็นิที�
ยอมรับตุามมาตุรฐานิสากล  

ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 11/2564 เมื�อวันิที� 14 ตุุลาคม 2564 ได้้มีมติุ
อนุิมัติุจรรยาบรรณทางธุัรกิจฉบับนีิ� โด้ยให้มีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ตุุลาคม 2564 
เป็ีนิตุ้นิไปี และให้ยกเลิกนิโยบายและจรรยาบรรณทางธุัรกิจ เลขที� BGP-POL-05/2561 

 (นิายฮาราลด์้ ลิงค์)
 ปีระธัานิกรรมการ

เอกสารแนบ 5
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วิสัยที่ัศึน์ พัันธ์กิจ และค่านิยมองค์กร
   
วิสัยที่ัศึน์

“สร�างพิลังให�กับสังคมโลกดู�วยความโอบอ�อมอาร่”

พัันธ์กิจ
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มีพนัิธักิจในิการสนิบัสนุินิเป้ีาหมายการเติุบโตุทางธุัรกิจให้เป็ีนิไปีอยา่งมีคณุภาพและยั�งยืนิทั�งในิมติิุเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวด้ล้อม รวมถ่งการเตุรียมความพร้อมของบุคลากรและเทคโนิโลยีให้ก้าวทันิตุ่อการเปีลี�ยนิแปีลงที�เกิด้ข่�นิ 
ทั�งจากปัีจจัยภายในิและภายนิอก บี.กริม เพาเวอร์ ได้้กำาหนิด้กลยุทธั์และแผนิงานิที�สามารถสร้างโอกาสในิการขยายและ 
ตุ่อยอด้ทางธุัรกิจ ตุลอด้จนิการพฒันิาความรว่มมือทางธุัรกิจกับพันิธัมติุรที�แข็งแกรง่ทั�งในิปีระเทศและตุ่างปีระเทศ เพื�อนิำาไปีสู่ 
ความเป็ีนิเลิศในิการด้ำาเนิินิงานิและการสร้างข้อได้้เปีรียบในิการแข่งขันิทั�งในิระยะสั�นิและระยะยาวซ่็�งจะสามารถสร้าง 
ผลตุอบแทนิและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีสว่นิได้้เสียทุกภาคสว่นิได้้อยา่งตุ่อเนืิ�อง โด้ย บี.กริม เพาเวอร์ ได้้กำาหนิด้พันิธักิจในิการ
ด้ำาเนิินิงานิ 6 ด้้านิ ดั้งนีิ�

เอกสารแนบ 5

โด้ย บี.กริม เพาเวอร์  ได้้กำาหนิด้พันิธักิจในิการด้ำาเนิินิงานิ 6 ด้้านิ ดั้งนีิ�

สินค�าและบริการ

สร�างคณุคา่ให�กบัสงัคม ดู�วยการผู้ลิตุ
พิลังงานคุณภาพิส้ง และให�บริการค่้ค�า
ดู�วยพิลังแห่งการบุกเบิก ดูำาเนินธุรกิจ 
ดู�วยความโอบอ�อมอาร่ โดูยใชี�นโยบาย 
ท่�ม่คนและธรรมชีาตุิเป็นศ้นย์กลาง

การปฏิิบัติงาน

พัิฒนาการดูำาเนินธุรกิจของเราอย่าง
ตุ่อเนื�อง เพืิ�อก�าวเป็นผู้้�ผู้ลิตุพิลังงาน 
ชีั�นนำาระดูับโลก

การเติบโต

สร�างการเติุบโตุท่�ยั�งยนื โดูยมพั่ินธมิตุร
ทางธุรกิจท่�แข็งแกร่ง ทั�งใประเทศไทย 
และตุ่างประเทศ

สถืานที่ี�ที่ำางาน

ทำางานร่วมกันดู�วยความผู้าสุกและ 
โอบอ�อมอาร่ พินักงานทุกคนม่ความ
เปน็มืออาช่ีพิ ปฏิบัิตุหิน�าท่�ดู�วยจรยิธรรม
และความซึ่ื�อตุรง

ชุมชนและสังคม

สร�างพิลังงานให�กับชีุมชีนและสังคม 
เพืิ�อตุอบสนองความตุ�องการไดู�อย่าง
ม่ประสิทธิภาพิ

สิ�งแวดล�อม

ดูำาเนินธุรกิจของเราดู�วยความใส่ใจ 
ตุ่อธรรมชีาตุิและสิ�งแวดูล�อม
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วัฒินธ์รรมและค่านิยมองค์กร

ค้วามริ่วมมือ

ค้วามเป็็นมืออาชีีพ

ทุัศนค้ติิทุี�ดีี

ค้วามค้ิดีริิเริิ�ม
สริ้างิสริริค้์

บ.ีกริม เพาเวอร์ เป็ีนิหน่ิ�งในิธุัรกิจหลักของ บ.ีกริม ซ็่�งมีปีระวัติุศาสตุร์และรากฐานิอันิยาวนิานิกว่า 143 ปีี วัฒนิธัรรมองค์กรเป็ีนิ
สิ�งสำาคัญอยา่งยิ�งที�ขับเคลื�อนิให้ บี.กริม เพาเวอร์ ด้ำาเนิินิธุัรกิจอยา่งยั�งยืนิได้้มาจนิกระทั�งปัีจจุบันิ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่หยุด้นิิ�ง 
ที�จะปีรบัค่านิิยมองค์กรให้สอด้คล้องกับแนิวทางการด้ำาเนิินิธุัรกิจและการเปีลี�ยนิแปีลงของยุคสมัย ทั�งนีิ� คณะกรรมการบริษัท
และผู้บรหิารให้ความสำาคัญและเป็ีนิแบบอย่างที�ดี้ในิการขับเคลื�อนิวัฒนิธัรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เป็ีนิตุ้นิแบบที�ดี้ และมีการสื�อสาร
กับพนัิกงานิถ่งความสำาคัญของวัฒนิธัรรมขององค์กรอยา่งสมำาเสมอ  บ.ีกริม เพาเวอร์  ได้้จัด้ให้พนัิกงานิได้้เรียนิรูวั้ฒนิธัรรมและ
ค่านิิยมองค์กร ผา่นิการเรยีนิรู้และการปีระยุกต์ุให้เขา้กับกิจกรรมและสื�อตุ่าง ๆ  เพื�อให้พนัิกงานิมีความเขา้ใจและแสด้งพฤติุกรรม
ตุามค่านิิยมหลักทั�ง 4 ปีระการ คือ ทัศนิคติุที�ดี้ (Positivity) ความร่วมมือ (Partnership) ความเป็ีนิมืออาชีพ (Professionalism) 
และความคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซ็่�งค่านิิยมเหล่านีิ� มุ่งเน้ินิให้บุคลากรมีความคิด้ด้้านิบวกและมีสติุในิการ 
ด้ำาเนิินิชวิีตุ (Mindfulness) สนิบัสนุินิและสง่เสรมิการทำางานิเป็ีนิทีม มีความชำานิาญเชี�ยวชาญและรบัผิด้ชอบในิการปีฏิบติัุงานิ 
รวมถ่งสามารถทำางานิเชิงรุก มีความริเริ�มสร้างสรรค์ และปีรับตัุวให้เข้ากับการเปีลี�ยนิแปีลงได้้อยา่งทันิท่วงที เพื�อขับเคลื�อนิ 
วิสัยทัศน์ิขององค์กร สง่เสริมคุณภาพการทำางานิอยา่งมีความสุขมีปีระสิทธัภิาพ เพื�อคุณภาพชีวิตุที�ดี้ของพนัิกงานิทุกคนิ
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สารบัญ

เรื่่�อง     หน้ิา

1.  วัตุถุปีระสงค์ 1

2.  ขอบเขตุ  1

3.  คำานิิยาม  1

4.  การปีฏิบัติุตุามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 3

5.  การเคารพสิทธัมินุิษยชนิ 3

6.  การปีฏิบัติุตุ่อผู้ถือหุ้นิ 3

7.  การปีฏิบัติุตุ่อพนัิกงานิ 4

8.  การปีฏิบัติุตุ่อลูกค้า 5

9.  การปีฏิบัติุตุ่อคู่ค้า 6

10.  การปีฏิบัติุตุ่อเจ้าหนีิ� 6

11.  การปีฏิบัติุตุ่อคู่แขง่ 6

12.  ความปีลอด้ภัยและอาชีวอนิามัย 7

13.  ความรับผิด้ชอบตุ่อชุมชนิและสังคม 8

14.  ความรับผิด้ชอบตุ่อสิ�งแวด้ล้อม 8

15.  การใช้ทรัพย์สินิ ข้อมูล และเทคโนิโลยีสารสนิเทศ 9

16.  ทรัพย์สินิทางปัีญญา 10

17.  การซ็ื�อขายหลักทรัพย์และการดู้แลเรื�องการใช้ข้อมูลภายในิ 11

18.  ความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ 12

19.  การคุ้มครองข้อมูลสว่นิบุคคล 13

20.  การตุ่อตุ้านิการทุจริตุและคอร์รัปีชันิ 13

21.  การป้ีองกันิการฟอกเงินิ 14

22.  กิจกรรมทางการเมือง 14

23.  การปีฏิบัติุ การรายงานิ แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนิ 15

24.  บทลงโทษ  16

หนัิงสือรับทราบและถือปีฏิบัติุตุามจรรยาบรรณทางธุัรกิจ

เอกสารแนบ 5
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1. วัตถืุประสงค์ 
 คณะกรรมการบริษัท กำาหนิด้จรรยาบรรณทางธุัรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื�อให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ถือปีฏิบัติุ

และใชเ้ปีน็ิกรอบแนิวทางในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจ ปีระพฤติุตุนิอยูใ่นิแนิวทางที�เหมาะสมตุ่อการปีระกอบธุัรกิจอยา่งมืออาชพี 
ตุลอด้จนิมีจริยธัรรม มีความรับผิด้ชอบตุ่อเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวด้ล้อม ปีฏิบัติุตุ่อผู้มีสว่นิได้้เสียทุกฝ่่ายอยา่งเหมาะสม
และเท่าเทียม และปีฏิบัติุตุามกฎหมายตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง  รวมถ่ง เป็ีนิการสง่เสริมระบบการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ โด้ยย่ด้
หลักความซ็ื�อสัตุย์ ยุติุธัรรม ถูกตุ้อง โปีรง่ใส และตุรวจสอบได้้เป็ีนิสำาคัญ 

2. ขอบเขต
 จรรยาบรรณทางธุัรกิจฉบับนีิ�ให้ใช้บังคับกับบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ทุกคนิ รวมถ่งสนัิบสนุินิและสง่เสริมให้บริษัท

ร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) ที� บี.กริม เพาเวอร์ ไม่มีอำานิาจควบคุมในิกิจการ 
ดั้งกล่าว และพนัิธัมติุรทางธุัรกิจ ปีฏิบติัุตุามหลักการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้ จรรยาบรรณทางธุัรกิจ และแนิวทางปีฏิบติัุตุาม
มาตุรฐานิสากล เพื�อให้เป็ีนิบรรทัด้ฐานิเดี้ยวกันิกับ บ.ีกริม เพาเวอร์ เพื�อบรรลุเป้ีาหมายการด้ำาเนิินิธุัรกิจรว่มกันิอยา่งยั�งยนืิ

3. คำานิยาม
 ข้อความหรือ คำาใด้ ๆ ที�ใช้ในิจรรยาบรรณทางธุัรกิจนีิ� ให้มีความหมายดั้งตุ่อไปีนีิ� เว้นิแตุ่ข้อความดั้งกล่าวจะแสด้งหรือ 

ได้้อธับิายไว้เป็ีนิอยา่งอื�นิ

 “บี.กริม เพาเวอร์” หมายถ่ง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) และบริษัทยอ่ย

 “บริษัทยอ่ย”  หมายถ่ง บริษัทที�มีลักษณะใด้ลักษณะหน่ิ�งดั้งนีิ�
   (ก) บริษัทที� บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) มีอำานิาจควบคุมกิจการ
   (ข) บริษัทที�บริษัทตุาม (ก) มีอำานิาจควบคุมกิจการ
   (ค) บริษัทที�อยูภ่ายใตุ้อำานิาจควบคมุกิจการของบรษัิทตุาม (ข) ตุ่อไปีเป็ีนิทอด้ ๆ    

 โด้ยเริ�มจากการอยูภ่ายใตุ้อำานิาจควบคุมกิจการของบริษัทตุาม (ข)

 “กรรมการ” หมายถ่ง ผู้ด้ำารงตุำาแหน่ิงเป็ีนิกรรมการในิคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท บ.ีกริม  
เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) และบริษัทยอ่ย

 “ผู้บริหาร”  หมายถ่ง  ผู้จัด้การ หรอืผู้ด้ำารงตุำาแหนิง่ระดั้บบรหิาร 4 รายแรกนิบัตุ่อจากผู้จัด้การ
ลงมา ผู้ซ็่�งด้ำารงตุำาแหนิ่งระดั้บบริหารรายที� 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถ่ง 
ผู้ด้ำารงตุำาแหนิง่ระดั้บบรหิารในิสายงานิบญัชหีรือการเงินิที�เป็ีนิระดั้บผู้จัด้การฝ่่าย
ข่�นิไปีหรือเทียบเท่า ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) 

 “พนัิกงานิ”  หมายถ่ง พนัิกงานิปีระจำา พนัิกงานิทด้ลองงานิ พนัิกงานิที�มีการกำาหนิด้ระยะเวลา
การจ้าง พนิกังานิสญัญาจ้างพเิศษ ตุามระเบยีบขอ้บงัคับเกี�ยวกับการทำางานิและ
สภาพการจ้างของ บี.กริม เพาเวอร์ รวมทั�งพนัิกงานิที�ได้้รับการว่าจ้างผ่านิบริษัท
คู่สัญญา

 “บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์”  หมายถ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิทุกระดั้บของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
จำากัด้ (มหาชนิ) และบริษัทยอ่ย

เอกสารแนบ 5



419บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 “สิทธัมินุิษยชนิ”  หมายถ่ง สิทธัิขั�นิพื�นิฐานิของมนิุษย์ทุกคนิ ไม่ว่าจะเปี็นิ เชื�อชาติุ เพศ สัญชาติุ  
เผา่พนัิธุั ์ภาษา ศาสนิา หรอืสถานิะอื�นิใด้ที�ระบุไว้ตุามกฎหมายของแตุ่ละปีระเทศ 
และสนิธัสิัญญาที�แตุ่ละปีระเทศมีพันิธัะสัญญา

 “การกระทำาผิด้”  หมายถ่ง การกระทำาใด้ ๆ ของพนัิกงานิหรือผู้บริหาร ซ็่�งเป็ีนิการขัด้ หรือฝ่่าฝื่นิ
นิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ จรรยาบรรณทางธุัรกิจ และตุามข้อบังคับเกี�ยวกับ
การทำางานิและสภาพการจ้างของ บี.กริม เพาเวอร์ 

 “การทุจริตุ”  หมายถ่ง การกระทำาหรือพฤติุกรรมใด้ ๆ  ที�มีเจตุนิาทุจริตุโด้ยมีวัตุถปุีระสงค์เพื�อให้
ได้้มาซ็่�ง เงินิ ผลปีระโยชน์ิ หรือการหลีกเลี�ยงภาระผูกพนัิ หรือการทำาผิด้กฎหมาย
และก่อความเสียหายแก่ บี.กริม เพาเวอร์ 

 “คอร์รัปีชันิ” หมายถ่ง การติุด้สินิบนิ ไม่ว่าจะอยูใ่นิรูปีแบบใด้ ๆ ดั้งนีิ�
   (1) การให้ การเสนิอ / ให้คำามั�นิ / สัญญาว่าจะให้
   (2) การรับ การเรียกร้อง

   เงินิ ทรัพย์สินิ หรือปีระโยชนิ์อื�นิใด้ ซ็่�งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้ิาที�ของรัฐ หรือ
เอกชนิ หรือ ผู้มีหน้ิาที�ที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะโด้ยทางตุรงหรือทางอ้อม เพื�อให้บุคคล
ดั้งกล่าวกระทำาหรือละเว้นิการปีฏิบัติุหน้ิาที�อันิเป็ีนิการให้ได้้มาหรือรักษาไว้ซ็่�ง
ธุัรกิจหรือผลปีระโยชน์ิอื�นิใด้ที�ไม่เหมาะสมในิทางธุัรกิจ ทั�งนีิ� เว้นิแตุ่เป็ีนิกรณีที�
กฎหมาย ระเบียบ ปีระกาศ ข้อบังคับ ขนิบธัรรมเนีิยมปีระเพณีของท้องถิ�นิ หรือ
จารีตุทางการค้าให้กระทำาได้้

 “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นิบุคคลฯ” หมายถ่ง พระราชบัญญัติุคุ้มครองข้อมูลส่วนิบุคคล พ.ศ. 2562 (และที�แก้ไข 
เพิ�มเติุม) รวมทั�งหลักเกณฑ์ิและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

 “ข้อมูลสว่นิบุคคล”  หมายถ่ง ข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลซ็่�งทำาให้สามารถระบุตัุวบุคคลนัิ�นิได้้ ไม่ว่าทางตุรง
หรือทางอ้อม แตุ่ไม่รวมถ่งข้อมูลของผู้ถ่งแก่กรรมโด้ยเฉพาะ 

 “ข้อมูลสว่นิบุคคลที�มีความอ่อนิไหว”  หมายถ่ง ข้อมูลส่วนิบุคคลซ็่�งมีความละเอียด้อ่อนิตุามที�กำาหนิด้ไว้ในิมาตุรา 26 
แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนิบุคคลฯ เช่นิ เชื�อชาติุ เผ่าพันิธุั์ ความคิด้เห็นิ
ทางการเมือง ความเชื�อในิลัทธั ิ ศาสนิาหรือปีรัชญา พฤติุกรรมทางเพศ ปีระวัติุ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานิ ข้อมูลพันิธุักรรม 
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื�นิใด้ซ่็�งกระทบตุ่อเจ้าของข้อมูลส่วนิบุคคลในิทำานิอง
เดี้ยวกันิตุามที�คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นิบุคคลปีระกาศกำาหนิด้

 “การปีระมวลผลข้อมูล”  หมายถ่ง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิีด้เผยข้อมูลสว่นิบุคคล

4. การปฏิิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข�อบังคับ 
 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญและย่ด้ถือปีฏิบัติุตุามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ิตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับ

การด้ำาเนิินิธุัรกิจ รวมทั�งขนิบธัรรมเนิียม ปีระเพณี และวัฒนิธัรรมในิแตุ่ละปีระเทศที�เข้าด้ำาเนิินิกิจการอย่างเคร่งครัด้  
โด้ยกำาหนิด้ให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ศ่กษา ทำาความเข้าใจ และปีฏิบัติุตุามกฎหมายภายในิของแตุ่ละปีระเทศที� 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เข้าด้ำาเนิินิธุัรกิจอยา่งถกูตุ้องและครบถ้วนิ และหาก บ.ีกริม เพาเวอร์ มีนิโยบาย ระเบียบ และแนิวปีฏิบติัุ
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ที�มีมาตุรฐานิสูงกว่าที�กฎหมายของปีระเทศนัิ�นิ ๆ กำาหนิด้ไว้ ให้ย่ด้ถือตุามนิโยบาย ระเบียบ และแนิวปีฏิบัติุของ บี.กริม 
เพาเวอร์ เพียงเท่าที�ไม่ขัด้หรือแย้งกับกฎหมายภายในิของปีระเทศนัิ�นิ ๆ รวมถ่ง ติุด้ตุามการเปีลี�ยนิแปีลงของกฎหมาย 
หรอืกฎเกณฑ์ิตุ่าง ๆ  ในิแตุ่ละปีระเทศที�เขา้ไปีปีระกอบธุัรกิจอยา่งสมำาเสมอ และหากมีขอ้สงสยั ไม่แนิใ่จ หรอืพบเห็นิการ
ด้ำาเนิินิการใด้ ๆ  ที�ไม่ชดั้เจนิ ไมเ่ป็ีนิไปีตุามระเบยีบ หรอือาจเขา้ขา่ยเป็ีนิความผดิ้ ขดั้หรือแยง้กับกฎหมาย ขนิบธัรรมเนิยีม 
ปีระเพณี หรือวัฒนิธัรรมในิแตุ่ละท้องถิ�นิ ให้รายงานิผู้บังคับบัญชา หรือหารือกับฝ่่ายกฎหมาย หรือที�ปีร่กษากฎหมาย
โด้ยไม่ชักช้า เพื�อหาข้อสรุปีที�ชัด้เจนิและแนิวทางแก้ไขที�ถูกตุ้องเหมาะสมตุ่อไปี 

5. การเคารพัสิที่ธ์ิมนุษัยชน
 บี.กริม เพาเวอร์ ย่ด้มั�นิในิการเคารพสิทธัิมนุิษยชนิตุามกฎหมายและมาตุรฐานิสากล โด้ยปีฏิบัติุตุ่อบุคคลด้้วยความ 

เสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปีฏิบัติุด้้วยสาเหตุุอันิเนืิ�องมาจากความเหมือนิ หรือความแตุกตุ่าง ทั�งทางด้้านิเชื�อชาติุ 
สญัชาติุ ถิ�นิกำาเนิิด้ สผิีว ภาษา ศาสนิา เพศ อายุ สมรรถภาพทางรา่งกาย รสนิิยมทางเพศ การศ่กษา ความคิด้เห็นิทางการเมอืง  
และสถานิภาพอื�นิใด้ รวมทั�งมีความเคารพในิสิทธัเิสรภีาพส่วนิบุคคลตุามกฎหมายและมาตุรฐานิสากลสูงสุด้ และเพื�อให้ 
เป็ีนิไปีตุามเจตุนิารมณ์ดั้งกล่าวจ่งได้้กำาหนิด้นิโยบายสิทธัมินุิษยชนิ ที�ครอบคลุมการด้ำาเนิินิงานิทุกกิจกรรมในิปีระเด็้นิที� 
เกี�ยวกับความหลากหลาย การไมเ่ลือกปีฏิบติัุและการไม่ล่วงละเมิด้ การปีฏิบติัุอยา่งเป็ีนิธัรรม เสรีภาพในิการสมาคมและ
การรว่มเจรจาตุ่อรอง ความปีลอด้ภัยและอาชีวอนิามัยในิการทำางานิ การป้ีองกันิการใช้แรงงานิบังคับและการค้ามนุิษย์ 
การห้ามใช้แรงงานิเด็้ก และแสด้งความมุ่งมั�นิในิการตุ่อตุ้านิการเลือกปีฏิบัติุและการตุ่อตุ้านิการคุกคามที�ชัด้เจนิ รวมถ่ง
มีการปีระเมินิผลกระทบ (Human Rights Impact Assessment) โด้ยครอบคลุมผู้มีสว่นิได้้สว่นิเสียทั�งหมด้ รวมถ่งลูกค้า 
ชุมชนิและกลุ่มเปีราะบาง (Vulnerable Groups) ตุามหลักการที�กำาหนิด้ไว้ในินิโยบายสิทธัมินุิษยชนิดั้งกล่าวอีกด้้วย 

 ทั�งนีิ� บุคลากรของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ตุ้องปีฏิบติัุตุามนิโยบายสทิธัมินุิษยชนิ และความมุง่มั�นิในิการตุ่อตุ้านิการเลือกปีฏิบติัุ
และการตุ่อตุ้านิการคุกคามอยา่งเครง่ครัด้ รวมถ่ง สนัิบสนุินิและสง่เสริมให้บริษัทรว่ม พันิธัมิตุรทางธุัรกิจ กิจการรว่มค้า 
คู่ค้าและคู่สัญญา ถือปีฏิบัติุตุามนิโยบายสิทธัมินุิษยชนิดั้งกล่าวด้้วย 

 โปีรด้พจิารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในิ นิโยบายสทิธัมินุิษยชนิ ความมุ่งมั�นิในิการตุ่อตุ้านิการเลือกปีฏิบติัุและการตุ่อตุ้านิการคกุคาม  และแนิวปีฏิบติัุอื�นิ ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 

บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์ 

6. การปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือหุ�น
 บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั�นิด้ำาเนิินิกิจการด้้วยความรับผิด้ชอบ ให้มีความเจริญก้าวหน้ิา มั�นิคง และก่อให้เกิด้ผลตุอบแทนิ 

ที�เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นิอยา่งตุ่อเนืิ�องในิระยะยาว ภายใตุ้สภาวการณแ์ละปัีจจัยความเสี�ยงตุ่าง ๆ  ทั�งในิปัีจจุบนัิและอนิาคตุ 
รวมถ่งปีฏิบัติุตุ่อผู้ถือหุ้นิทั�งรายใหญ่และรายย่อย อย่างเป็ีนิธัรรมและเท่าเทียมตุามกฎหมายและข้อบังคับของ บี.กริม 
เพาเวอร์ รวมทั�งให้ข้อมูลที�จำาเป็ีนิตุ่อการตัุด้สินิใจในิด้้านิการลงทุนิอย่างเพียงพอ เป็ีนิระบบ สมำาเสมอ และโปีร่งใส 
อยา่งเท่าเทียมกันิ 

 บุคลากรของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์พง่ปีฏิบติัุหน้ิาที�ด้้วยความซื็�อสัตุย์สุจริตุ รกัษาขอ้มูลความลับที�ได้้มาจากตุำาแหนิง่หน้ิาที� และ
งด้เว้นิการด้ำาเนิินิการใด้ ๆ  ในิลักษณะที�อาจก่อให้เกิด้ความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชน์ิตุ่อ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์และการแสวงหา
ปีระโยชน์ิให้กับตุนิเองและผู้อื�นิโด้ยใช้ข้อมูลใด้ ๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที�ยังไม่ได้้เปิีด้เผยตุ่อสาธัารณะ และจะไม่กระทำา
การใด้ ๆ ที�ไม่เป็ีนิธัรรมเกี�ยวกับการซ็ื�อขายหลักทรัพย์ของ บี.กริม เพาเวอร์
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7. การปฏิิบัติต่อพันักงาน
 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญกับพนัิกงานิซ่็�งถือเป็ีนิกลไกที�มีคณุค่าและสำาคัญอยา่งยิ�งตุ่อการขับเคลื�อนิองค์กรให้มีความ

เจริญก้าวหน้ิา จ่งมุ่งมั�นิพัฒนิา เสริมสร้างวัฒนิธัรรมและบรรยากาศการทำางานิที�ดี้ สง่เสริมการทำางานิรว่มกันิด้้วยความ
สมัครสมานิสามัคคี (Teamwork) ปีฏิบัติุตุามกฎหมายแรงงานิและมาตุรฐานิด้้านิแรงงานิที�เกี�ยวข้องทั�งในิระดั้บปีระเทศ
และระดั้บมาตุรฐานิสากล รวมถ่งเคารพตุ่อสทิธัมินุิษยชนิ โด้ยปีฏิบติัุตุ่อพนัิกงานิด้้วยความเสมอภาค และไมเ่ลือกปีฏิบติัุ
ด้้วยสาเหตุุอันิเนืิ�องมาจากความเหมือนิ หรือความแตุกตุ่าง ทั�งทางด้้านิเชื�อชาติุ สัญชาติุ ถิ�นิกำาเนิิด้ สีผิว ภาษา ศาสนิา 
เพศ อายุ สมรรถภาพทางรา่งกาย รสนิิยมทางเพศ การศ่กษา ความคิด้เห็นิทางการเมอืง และสถานิภาพอื�นิใด้ที�ไม่เกี�ยวขอ้ง
กับการทำางานิโด้ยตุรง และมีแนิวนิโยบายที�ชัด้เจนิในิการป้ีองกันิการใช้แรงงานิบังคับและการค้ามนุิษย์ และการห้ามใช้
แรงงานิเด็้ก โด้ยจัด้ให้มี

•  กระบวนิการสรรหาบุคลากรที�เป็ีนิธัรรมและเท่าเทียม  

•  มีระบบการปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิ การให้ผลตุอบแทนิ การให้รางวัลและการลงโทษบนิพื�นิฐานิความยุติุธัรรม 
ชัด้เจนิ และสามารถอธับิายได้้ 

•  มีนิโยบายในิการพฒันิาความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนัิกงานิอยา่งตุ่อเนืิ�องและทั�วถ่ง เพื�อเพิ�มศักยภาพและ
โอกาสในิการเติุบโตุในิหน้ิาที�การงานิของพนัิกงานิ 

•  มีเกณฑ์ิชี�วัด้เพื�อปีระเมินิความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปีฏิบัติุงานิของพนัิกงานิอย่างเหมาะสม เพื�อใช้ 
ในิการพิจารณาแตุ่งตัุ�ง โยกย้ายด้้วยความยุติุธัรรม เสมอภาค และสามารถอธับิายได้้ 

•  กำาหนิด้มาตุรฐานิความปีลอด้ภัยและอาชีวอนิามัยให้มีสิ�งแวด้ล้อมในิการทำางานิที�ดี้และมีความปีลอด้ภัยในิชีวิตุ 
รา่งกายและทรัพย์สินิ 

•  ให้ความสำาคัญกับความสมดุ้ลในิชีวิตุของพนัิกงานิอย่างเหมาะสม ผ่านิการส่งเสริมกิจกรรมที�สร้างสรรค์ และเป็ีนิ
ปีระโยชน์ิตุ่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

•  กำาหนิด้ขั�นิตุอนิ กระบวนิการ และกลไกในิการพจิารณา และการด้ำาเนิินิการแก้ปัีญหาจากการเรยีกรอ้งความเปีน็ิธัรรม
ของพนัิกงานิอยา่งเหมาะสม

•  เคารพและรับผิด้ชอบในิการด้ำาเนิินิการกับข้อมูลส่วนิบุคคล ให้ความคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลส่วนิบุคคล 
จำากัด้การเปีดิ้เผยและการใชข้อ้มลูสว่นิบุคคลเท่าที�จำาเปีน็ิ และกำาหนิด้สทิธัใินิการเขา้ถ่งข้อมลูสว่นิบุคคลตุามลำาดั้บชั�นิ 
และตุามหน้ิาที�ของผู้ที�เกี�ยวข้องเท่านัิ�นิ 

 นิอกจากนีิ� บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ทุกคนิตุ้องปีฏิบัติุตุ่อกันิด้้วยความเคารพ ให้เกียรติุ และปีฏิบัติุตุามนิโยบาย 
สิทธัิมนุิษยชนิ และความมุ่งมั�นิในิการตุ่อตุ้านิการเลือกปีฏิบัติุและการตุ่อตุ้านิการคุกคาม บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั�นิที�จะ
รักษาสภาพแวด้ล้อมในิสถานิที�ทำางานิที�ดี้ เพื�อสร้างสังคมการปีฏิบัติุงานิอยา่งเป็ีนิมืออาชีพ มีสภาพแวด้ล้อมการทำางานิ
ที�ดี้ ปีราศจากการเลือกปีฏิบัติุ และการคุกคามในิรูปีแบบตุ่าง ๆ รวมถ่งการคุกคามทางเพศภายในิองค์กรอีกด้้วย 

 โปีรด้พจิารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในิ นิโยบายสทิธัมินุิษยชนิ ความมุ่งมั�นิในิการตุ่อตุ้านิการเลือกปีฏิบติัุและการตุ่อตุ้านิการคกุคาม  และแนิวปีฏิบติัุอื�นิ ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์ 

8. การปฏิิบัติต่อล้กค�า
 บี.กริม เพาเวอร์ ตุระหนัิกถ่งความสำาคัญและมุ่งมั�นิที�จะสร้างความเชื�อมั�นิและความพ่งพอใจสูงสุด้แก่ลูกค้าด้้วยการ

พฒันิาสนิิค้าและบริการที�มีคณุภาพมาตุรฐานิที�ดี้ ในิราคาที�หมาะสม และมีความรบัผิด้ชอบตุ่อลูกค้า เพื�อสรา้งและรกัษา
สัมพันิธัภาพที�ดี้ไว้อยา่งยั�งยืนิ จ่งได้้กำาหนิด้แนิวปีฏิบัติุไว้ดั้งนีิ�
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 (1) นิำาเสนิอ สง่มอบสนิิค้าและใหบ้รกิารที�มีคณุภาพ ตุรงตุามหรอืสงูกว่าความคาด้หมายของลกูค้าในิราคาที�เหมาะสม 
มุ่งมั�นิในิการพัฒนิาคุณภาพของผลิตุภัณฑ์ิและการบริการเพื�อยกระดั้บมาตุรฐานิให้ดี้ยิ�งข่�นิอยา่งตุ่อเนืิ�อง ภายใตุ้
ความปีลอด้ภัย เทคโนิโลยีที�เหมาะสมและมีความรับผิด้ชอบตุ่อลูกค้า เพื�อสร้างความเชื�อมั�นิและความพ่งพอใจ
สูงสุด้แก่ลูกค้า 

 (2) สื�อสาร โฆษณา ปีระชาสัมพันิธั ์สง่เสริมการขาย และให้ข้อมูลเกี�ยวกับสินิค้าและบริการ อยา่งมีความรับผิด้ชอบ 
เป็ีนิไปีตุามความเปี็นิจริง ไม่ทำาให้เกิด้ความเข้าใจผิด้ หรือใช้ปีระโยชนิ์จากความเข้าใจผิด้ของลูกค้า ไม่ขัด้ตุ่อ 
ศีลธัรรมปีระเพณีอันิดี้งาม และไม่ทำาให้เกิด้ความขัด้แย้งในิสังคม 

 (3) ปีฏิบัติุตุามสัญญา ข้อตุกลง หรือเงื�อนิไขตุ่าง ๆ ที�มีตุ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด้ โปีร่งใสและเท่าเทียมกันิ ในิกรณีที� 
จะไม่สามารถปีฏิบัติุได้้ จะตุ้องแจ้ง / เจรจากับลูกค้าเป็ีนิการล่วงหน้ิาโด้ยไม่ชักช้า เพื�อร่วมกันิหาแนิวทางแก้ไข
และป้ีองกันิไม่ให้เกิด้ความเสียหาย

 (4) เปิีด้รับข้อร้องเรียนิจากลูกค้าด้้วยความเต็ุมใจ ปีราศจากอคติุ และปีรับปีรุงแก้ไขข้อร้องเรียนิจากลูกค้าอย่าง 
ทันิท่วงที กรณีมีข้อจำากัด้ หรือตุ้องใช้เวลาในิการแก้ปัีญหา จะตุ้องแจ้งข้อมูลโด้ยไม่ชักช้าและรายงานิสถานิะ 
ให้ลูกค้าทราบในิเวลาอันิควร รวมทั�งรายงานิความคืบหน้ิาในิการแก้ไขเป็ีนิระยะ

 (5) ติุด้ตุาม สำารวจ และวัด้ผลความพ่งพอใจของลูกค้าอย่างสมำาเสมอเพื�อพัฒนิาและปีรับปีรุงสินิค้าและบริการ 
เนืิ�องจากปีจัจัยหลักของความสำาเรจ็ในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจที�สำาคัญยอ่มมาจากความสามารถในิการพฒันิาและรกัษา
ความสัมพันิธัที์�ดี้กับลูกค้าในิระยะยาว

 (6) ไม่เรียกรับเงินิ สิ�งของ ผลปีระโยชน์ิใด้ ๆ อันิสอ่ถ่งการกระทำาที�ไม่สุจริตุจากลูกค้า

 (7) บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ตุ้องไม่กระทำาการใด้ ๆ ตุ่อลูกค้าในิลักษณะเป็ีนิการเลือกปีฏิบัติุ และไม่เปิีด้เผย
ข้อมูลอันิเป็ีนิความลับของลูกค้า โด้ยไม่ได้้รับอนุิญาตุจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำานิาจของ บี.กริม เพาเวอร์ เว้นิแตุ่
เป็ีนิการปีฏิบัติุเพื�อให้เป็ีนิไปีตุามบทบัญญัติุแห่งกฎหมาย ตุามคำาสั�งของหน่ิวยงานิทางปีกครองหรือเจ้าพนัิกงานิ
ตุามกฎหมาย หรือคำาสั�งศาล นิอกจากนีิ� จะไม่นิำาข้อมูลข้างตุ้นิไปีใช้เพื�อปีระโยชน์ิสว่นิตัุวหรือเพื�อบุคคลอื�นิ 

9. การปฏิิบัติต่อค้่ค�า 
 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญและปีฏิบัติุกับคู่ค้า ซ็่�งถือเป็ีนิหุ้นิส่วนิและปัีจจัยแห่งความสำาเร็จทางธุัรกิจที�สำาคัญด้้วย

ความเสมอภาค และคำาน่ิงถ่งการสรา้งความสัมพนัิธัแ์ละผลปีระโยชน์ิที�ดี้รว่มกันิในิระยะยาว โด้ยได้้กำาหนิด้หลักการปีฏิบติัุ
ที�สำาคัญไว้ในิกรอบการบริหารคู่ค้าอยา่งยั�งยืนิ อาทิ

•  กระบวนิการจัด้ซ็ื�อจัด้จ้างที�มีมาตุรฐานิและโปีรง่ใส เจรจาตุกลงเข้าทำาสัญญากับคู่ค้าด้้วยเงื�อนิไขและผลตุอบแทนิที�
เป็ีนิธัรรมกับทั�งสองฝ่่าย 

• ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลปีระโยชน์ิใด้ ๆ ที�ไม่สุจริตุในิทางการค้ากับคู่ค้า 

• สง่เสริม ให้ความรู้ พัฒนิาศักยภาพ และยกระดั้บความสามารถในิการผลิตุและให้บริการให้ได้้มาตุรฐานิ

• ปีระยุกต์ุใช้เทคโนิโลยีดิ้จิทัลและนิวัตุกรรมเพื�อการปีรับปีรุงการจัด้การโซ็่อุปีทานิ (Supply Chain Management) 
อยา่งตุ่อเนืิ�องและสนัิบสนุินิการเปีลี�ยนิแปีลงทางธุัรกิจให้ทันิท่วงที 

• ติุด้ตุามตุรวจสอบและปีระเมินิคู่ค้า ที�ครอบคลุมด้้านิสิ�งแวด้ล้อม สังคม และการกำากับดู้แลกิจการอย่างสมำาเสมอ 
เพื�อพฒันิาการปีระกอบธุัรกิจระหว่างกันิ และเพื�อให้มั�นิใจได้้ว่าคู่ค้าไม่มีการปีฏิบติัุผิด้กฎหมาย ผิด้เงื�อนิไขของสัญญา 
ผิด้หลักธัรรมาภิบาลหรือจริยธัรรมใด้ ๆ อันิอาจสง่ผลกระทบตุ่อการด้ำาเนิินิงานิหรือชื�อเสียงของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้้ 
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 นิอกจากนีิ� บี.กริม เพาเวอร์ ได้้กำาหนิด้จรรยาบรรณและแนิวทางการปีฏิบัติุอย่างยั�งยืนิของคู่ค้า (Supplier Code of 
Conduct) โด้ยมุ่งหวังให้คู่ค้านิำาไปีปีรับใชเ้ป็ีนิแนิวทางการด้ำาเนิินิงานิให้สอด้คล้องกับการด้ำาเนิินิงานิตุามบรบิทของคู่ค้า 
โด้ยคำาน่ิงถ่งการด้ำาเนิินิธุัรกิจด้้วยความรับผิด้ชอบตุ่อชุมชนิ สังคม สิ�งแวด้ล้อม ปีฏิบัติุตุ่อแรงงานิของตุนิอยา่งเป็ีนิธัรรม 
เคารพสทิธัมินุิษยชนิ ตุ่อตุ้านิการทจุริตุคอร์รัปีชนัิ และมีธัรรมมาภิบาลที�ดี้ เพื�อสรา้งสงัคมการด้ำาเนิินิธุัรกิจที�ดี้ในิวงกว้าง
และการด้ำาเนิินิงานิรว่มกันิอยา่งยั�งยืนิอีกด้้วย

 โปีรด้พิจารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในิการบริหารจัด้การคู่ค้าอยา่งยั�งยืนิ จรรยาบรรณและแนิวทางปีฏิบัติุอยา่งยั�งยืนิของคู่ค้า  และแนิวปีฏิบัติุอื�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้อง บนิ
เว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

10. การปฏิิบัติต่อเจ�าหนี�
 บี.กริม เพาเวอร์ ปีฏิบัติุตุ่อเจ้าหนีิ�อยา่งเป็ีนิธัรรม มีความรับผิด้ชอบ โปีรง่ใส และเท่าเทียม โด้ยถือปีฏิบัติุตุามข้อกำาหนิด้ 

เงื�อนิไข และข้อผูกพันิที�มีตุ่อเจ้าหนีิ� ทั�งในิการชำาระหนีิ�ตุรงตุามกำาหนิด้เวลา การบริหารเงินิทุนิ การให้และรักษา 
หลักปีระกันิ หรอืหลักทรัพยค์ำาปีระกันิ และเงื�อนิไขอื�นิ ๆ  ที�กำาหนิด้ไว้อยา่งเครง่ครัด้ รวมทั�ง ไมน่ิำาเงินิทนุิที�ได้้จากการกูยื้มเงินิ 
ไปีใช้ในิทางที�ขัด้ตุ่อวัตุถุปีระสงค์ตุามที�ระบุในิข้อตุกลงที�ทำาไว้กับเจ้าหนีิ� และไม่ใช้วิธัีการที�ไม่สุจริตุ ปีกปิีด้ข้อมูลหรือ 
ขอ้เท็จจริง อันิอาจก่อให้เกิด้ความเสียหายแก่เจ้าหนีิ� ตุลอด้จนิบริหารจัด้การเงินิทนุิให้มีโครงสร้างที�เหมาะสม และบริหาร
กิจการอยา่งมีปีระสทิธัภิาพ มีฐานิะทางการเงินิที�มั�นิคง เพื�อให้เจ้าหนีิ�มั�นิใจในิฐานิะการเงินิ และความสามารถในิการชำาระ
หนีิ�ที�ดี้ของ บี.กริม เพาเวอร์  ในิกรณีที�ไม่สามารถปีฏิบัติุตุามเงื�อนิไข ข้อตุกลง หรือข้อผูกพันิตุามสัญญา จะแจ้งให้เจ้าหนีิ�
ทราบโด้ยไม่ชักช้า เพื�อเจรจาหาแนิวทางแก้ไขปัีญหารว่มกันิบนิพื�นิฐานิของความสมเหตุุสมผลและเป็ีนิธัรรม 

11. การปฏิิบัติต่อค้่แข่ง
 บ.ีกริม เพาเวอร ์ด้ำาเนิินิธุัรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ ตุามหลักการแข่งขนัิอยา่งเสรแีละเป็ีนิธัรรม เพื�อให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย

การแขง่ขันิทางการค้าอยา่งเครง่ครัด้ ทั�งในิระดั้บปีระเทศและระดั้บสากล รวมถ่ง จะไม่ทำาความตุกลงใด้ ๆ กับคู่แขง่ขันิ
หรอืบุคคลใด้ ที�มีลักษณะเป็ีนิการลด้หรอืจำากัด้การแขง่ขนัิทางการค้า ตุลอด้จนิไมแ่สวงหาขอ้มูลความลับทางการค้าของ
คู่แข่ง ด้้วยวิธัีการที�ไม่สุจริตุหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำาลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้้วยการกล่าวหาในิทางร้าย  
ใสร่้ายป้ีายสี โจมตีุคู่แขง่โด้ยปีราศจากข้อมูลอยา่งสมเหตุุสมผล 

 ทั�งนีิ� บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ พ่งระมัด้ระวังในิการติุด้ตุ่อสื�อสารกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทางการค้า โด้ย
ย่ด้ถือแนิวปีฏิบัติุที�ดี้อยา่งมืออาชีพ และดู้แล ปีกป้ีอง รักษาข้อมูลทางการค้า และข้อมูลความลับของ บี.กริม เพาเวอร์  
มิให้รั�วไหลเป็ีนิสำาคัญ

12. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญกับการจัด้ให้มีสภาพแวด้ล้อมที�มีความปีลอด้ภัยตุ่อชีวิตุและทรัพย์สินิของพนิักงานิและ

ผู้ที�เกี�ยวข้อง รวมถ่งชุมชนิโด้ยรอบพื�นิที�ด้ำาเนิินิกิจการ โด้ยย่ด้มั�นิปีฏิบัติุตุามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำาหนิด้อื�นิ ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกับความปีลอด้ภัยและอาชวีอนิามยัในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจในิทกุพื�นิที�ที�เขา้ด้ำาเนิินิกิจการ  โด้ยได้้กำาหนิด้แนิวปีฏิบติัุ 
และนิโยบายด้้านิอาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อม ดั้งนีิ�  

 (1) จัด้ให้มีระเบียบปีฏิบัติุด้้านิความปีลอด้ภัยและอาชีวอนิามัยในิการทำางานิอย่างเพียงพอและมีปีระสิทธัิภาพ เพื�อ
ให้เกิด้ความปีลอด้ภัยในิทุกขั�นิตุอนิการปีฏิบัติุงานิ
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 (2) พัฒนิา อบรม สื�อสาร และสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับระเบียบปีฏิบัติุด้้านิความปีลอด้ภัยและอาชีวอนิามัยในิการ
ทำางานิอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถ่งปีลูกฝ่ังและสร้างความตุระหนิักรู้ว่าความปีลอด้ภัยในิการทำางานิ 
เป็ีนิหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบในิการปีฏิบัติุงานิของพนัิกงานิทุกคนิ 

 (3) กำาหนิด้มาตุรการป้ีองกันิและปีระเมินิความเสี�ยงที�อาจก่อให้เกิด้ผลกระทบด้้านิอาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และ 
สิ�งแวด้ล้อม และเตุรียมความพร้อมในิการรับมือกับเหตุุการณ์ฉุกเฉินิตุ่าง ๆ โด้ยจัด้ทำาแผนิฉุกเฉินิ เพื�อควบคุม
ป้ีองกันิความเสยีหาย และอันิตุรายที�อาจจะเกิด้ข่�นิ รวมถ่ง เหตุวิุกฤตุตุ่าง ๆ  ที�อาจทำาใหก้ารด้ำาเนิินิธุัรกิจหยุด้ชะงัก 
หรือกระทบตุ่อชื�อเสียงและภาพลักษณ์ของ บี.กริม เพาเวอร์ 

 (4) กำากับด้แูลให้การปีฏิบติัุงานิของพนัิกงานิ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มาติุด้ตุ่อหรอืมาปีฎิบติัุงานิภายในิ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
ปีฏิบัติุตุามกฎระเบียบความปีลอด้ภัยและอาชีวอนิามัยที�กำาหนิด้ข่�นิอยา่งเครง่ครัด้ 

 (5) ให้ความรว่มมือกับพันิธัมิตุร คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา ในิการปีฏิบัติุตุามนิโยบายด้้านิอาชีวอนิามัย ความ
ปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อมอยา่งเครง่ครดั้ และให้ความรว่มมือกับภาครัฐหรอืหนิว่ยงานิที�เกี�ยวขอ้งในิการด้ำาเนิินิการ 
ในิภาพรวมของปีระเทศ

 นิอกจากนีิ� จัด้ให้มีการสื�อสารแนิวปีฏิบัติุและนิโยบายด้้านิอาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อมไปียังบริษัทรว่ม  
พันิธัมิตุรทางธุัรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวมถ่งผู้มีส่วนิได้้เสียที�เกี�ยวข้องทุกฝ่่ายเพื�อรับทราบ และนิำาไปี 
ปีรับใช้กับองค์กรของตุนิ เพื�อสร้างคุณค่าและเป็ีนิกรอบในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจบนิบรรทัด้ฐานิเดี้ยวกันิอยา่งยั�งยืนิ

 โปีรด้พิจารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในินิโยบายด้้านิอาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อม และแนิวปีฏิบัติุอื�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้องบนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet 
ของ บี.กริม เพาเวอร์

13. ความรับผู้ิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั�นิด้ำาเนิินิธุัรกิจด้้วยความรับผิด้ชอบ และตุระหนัิกถ่งความสำาคัญในิฐานิะเป็ีนิสว่นิหน่ิ�งของสังคม ที�

พ่งมีส่วนิร่วมในิการพัฒนิาสังคมและชุมชนิในิทุกพื�นิที�ที�เข้าด้ำาเนิินิการ เพื�อสร้างการเจริญเติุบโตุควบคู่กับการพัฒนิา
ชุมชนิและสังคมอยา่งยั�งยืนิ  โด้ยย่ด้มั�นิปีฏิบัติุตุามข้อกำาหนิด้ของกฎหมายตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง และได้้กำาหนิด้กลยุทธัด้์้านิ 
ความรบัผดิ้ชอบตุ่อชุมชนิและสงัคมที�มุง่เนิน้ิการสรา้งผลกระทบในิเชงิบวกตุ่อชุมชนิ สงัคม และสิ�งแวด้ล้อม ที�สอด้คล้องกับ 
เป้ีาหมายการพัฒนิาที�ยั�งยืนิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหปีระชาชาติุ อันิก่อให้เกิด้
ปีระโยชน์ิตุ่อสว่นิรวม ด้้วยการด้ำาเนิินิการ ดั้งนีิ� 

• ส่งเสริมให้ชุมชนิและสังคมสามารถพ่�งพาและตุอบสนิองความตุ้องการที�จำาเป็ีนิของตุนิเองได้้อย่างเข้มแข็งเพื�อสร้าง
ปีระโยชน์ิสุขและเป็ีนิรากฐานิที�มั�นิคงของปีระเทศ 

• มุ่งเน้ินิการนิำาความรู้ ปีระสบการณ์ นิวัตุกรรมทางธุัรกิจ เพื�อพัฒนิายกระดั้บวิถีชีวิตุชุมชนิอยา่งเป็ีนิรูปีธัรรม

• สนัิบสนุินิด้้านิการศ่กษาและสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนิรู้อยา่งตุ่อเนืิ�อง 

• สง่เสริมการสร้างงานิ พัฒนิาทักษะฝี่มือแรงงานิ 

• สืบสานิ สนัิบสนุินิ และอนุิรักษ์ ศิลปีะ วัฒนิธัรรม และจารีตุปีระเพณีอันิดี้งามของชุมชนิ 

• เปิีด้โอกาสและสรา้งการมสีว่นิรว่ม ตุลอด้จนิรบัฟงัความคิด้เหน็ิ ความตุ้องการ ความกังวล ขอ้เสนิอแนิะ และขอ้รอ้งเรยีนิ 
ของชุมชนิ และผู้ส่วนิได้้เสียที�เกี�ยวข้อง เพื�อตุอบสนิองตุ่อความตุ้องการ และความคาด้หวังของชุมชนิ สังคม และ 
ผู้มีสว่นิได้้เสียทุกฝ่่าย 

• ในิกรณีที�มีปีระเด็้นิปัีญหา มุ่งเน้ินิหาแนิวทางแก้ไขปัีญหาร่วมกันิอย่างเหมาะสมและเป็ีนิธัรรม เพื�อวางรากฐานิ 
การอยูร่ว่มกันิอยา่งยั�งยืนิ 
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• บรรเทาความเดื้อด้ร้อนิจากภัยพิบัติุ หรือสาธัารณภัยตุ่าง ๆ ทั�งโด้ยตุรงหรือผ่านิหนิ่วยงานิอื�นิ 

• ปีลูกฝั่ง และเสริมสร้างจิตุสำาน่ิกความโอบอ้อมอารี จิตุอาสา และความรับผิด้ชอบตุ่อชุมชนิ และสังคม โด้ยไม่หวัง 
สิ�งตุอบแทนิ แก่บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ผ่านิการเข้าร่วมกิจกรรมด้้านิการพัฒนิาชุมชนิ สังคม ศิลปีะและ
วัฒนิธัรรมที�หลากหลายอยา่งตุ่อเนืิ�อง 

 นิอกจากนีิ� จัด้ให้มีการสื�อสารแนิวปีฏิบัติุตุามกลยุทธั์ด้้านิความรับผิด้ชอบตุ่อชุมชนิและสังคม และนิโยบายด้้านิ 
อาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อมไปียังบริษัทร่วม พันิธัมิตุรทางธุัรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวม
ถ่งผู้มีสว่นิได้้เสียที�เกี�ยวข้องทุกฝ่่าย เพื�อรับทราบและนิำาไปีปีระยุกต์ุใช้กับองค์กรของตุนิ เพื�อสร้างคุณค่าและเป็ีนิกรอบ 
ในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจบนิบรรทัด้ฐานิเดี้ยวกันิอยา่งยั�งยืนิ

 โปีรด้พิจารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในิกลยุทธัด้์้านิความรับผิด้ชอบตุ่อชุมชนิและสังคม นิโยบายด้้านิอาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อม และแนิวปีฏิบัติุ
อื�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้อง บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

14. ความรับผู้ิดชอบต่อสิ�งแวดล�อม
 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มีความมุ่งมั�นิในิการปีระกอบธุัรกิจอยา่งมีความรับผิด้ชอบตุ่อสิ�งแวด้ล้อมในิทกุพื�นิที�ที�เข้าด้ำาเนิินิกิจการ 

โด้ยให้ความสำาคัญกับการดู้แลรักษาและลด้ผลกระทบเชิงลบจากการด้ำาเนิินิธุัรกิจที�มีตุ่อสิ�งแวด้ล้อมตุลอด้กระบวนิการ
ด้ำาเนิินิธุัรกิจ จ่งกำาหนิด้แนิวทางด้ำาเนิินิการในิด้้านิสิ�งแวด้ล้อมไว้ ดั้งนีิ�

 (1) ปีฏิบัติุตุามกฎหมาย มาตุรฐานิและข้อกำาหนิด้ด้้านิสิ�งแวด้ล้อมทั�งในิระดั้บปีระเทศและในิระดั้บสากล รวมถ่งให้
ความรว่มมือในิการปีฏิบัติุมาตุรฐานิและแนิวปีฏิบัติุด้้านิสิ�งแวด้ล้อมในิระดั้บสากลตุ่าง ๆ ตุามความเหมาะสม 

 (2) กำาหนิด้นิโยบาย แนิวปีฏิบัติุ ความมุ่งมั�นิ พันิธัสัญญา และการแสด้งเจตุนิารมณ์ ในิด้้านิสิ�งแวด้ล้อมที�หลากหลาย 
อาทิ นิโยบายด้้านิอาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อม การอนิุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรพัยากรป่ีาไม้ กลยุทธัด้์้านิการเปีลี�ยนิแปีลงสภาพภูมิอากาศ เป็ีนิตุ้นิ ทั�งนีิ� เพื�อเป็ีนิกรอบในิการด้ำาเนิินิการ กำาหนิด้
เป้ีาหมาย ติุด้ตุามและวัด้ผล เพื�อบรรลุเป้ีาหมายสูงสุด้ในิการอนุิรกัษ์และลด้ผลกระทบเชิงลบตุ่อสิ�งแวด้ล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการเปีลี�ยนิแปีลงสภาพภูมิอากาศอยา่งมีปีระสิทธัภิาพและปีระสิทธัผิลสูงสุด้ 

 (3) จัด้ทำากระบวนิการศ่กษาและปีระเมินิผลกระทบตุ่อสิ�งแวด้ล้อมเพื�อปีระกอบการพิจารณาก่อนิการลงทุนิด้ำาเนิินิ
โครงการ และนิำาปีระเด็้นิเกี�ยวกับมาตุรฐานิด้้านิสิ�งแวด้ล้อมมาเป็ีนิปีระเด็้นิในิการพจิารณาตุรวจสอบสถานิะกิจการ 
การควบรวมกิจการ และการขยายการด้ำาเนิินิโครงการใหม่ ๆ 

 (4) ดู้แล ป้ีองกันิ และบริหารจัด้การเพื�อลด้ผลกระทบตุ่อสิ�งแวด้ล้อมที�อาจเกิด้จากการด้ำาเนิินิงานิอย่างตุ่อเนืิ�องและ 
มีปีระสิทธัิภาพ ซ็่�งครอบคลุมการใช้วัตุถุดิ้บ การคัด้เลือก การออกแบบ และการใช้เทคโนิโลยีที�สะอาด้ในิ
กระบวนิการผลิตุตุามหลักการทางวิศวกรรมสิ�งแวด้ล้อมและความปีลอด้ภัย การใช้ทรัพยากรและพลังงานิอย่าง
ปีระหยัด้และมีปีระสิทธัภิาพสูงสุด้ การอนุิรักษ์ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรหมุนิเวียนิ การใช้เชื�อเพลิงที�เป็ีนิมิตุร
กับสิ�งแวด้ล้อม มีกระบวนิการควบคมุและการลด้การปีล่อยก๊าซ็เรอืนิกระจก ของเสยี และเสยีงรบกวนิ การบรหิาร
จัด้การสารเคมีอันิตุรายและวัสดุ้เหลือใช้อย่างเป็ีนิระบบและถูกวิธัี เป็ีนิตุ้นิ รวมถ่ง มีการตุรวจสอบอย่างจริงจัง 
เพื�อป้ีองกันิและลด้ผลกระทบที�อาจจะเกิด้ข่�นิ

 (5) การปีลูกฝ่ังจิตุสำาน่ิกและการอบรมให้ความรู้แก่พนัิกงานิด้้านิการอนิุรักษ์สิ�งแวด้ล้อม การเปีลี�ยนิแปีลงสภาพ 
ภูมิอากาศ การดู้แลและฟื� นิฟูความหลากหลายทางชีวภาพที�ได้้รับผลกระทบจากการปีระกอบธุัรกิจ เพื�อให้เกิด้
การนิำาไปีใช้ปีฏิบัติุจริงได้้อยา่งมีปีระสิทธัภิาพ

 (6) จัด้ให้มีการติุด้ตุาม ดู้แล ปีระเมินิ และรายงานิผลการด้ำาเนิินิงานิด้้านิสิ�งแวด้ล้อมอยา่งถูกตุ้องสมำาเสมอตุามความ
เหมาะสม
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 (7) สื�อสาร สร้างความเข้าใจกับพันิธัมิตุรทางธุัรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวมถ่งผู้มีส่วนิได้้เสียที�เกี�ยวข้อง 
ทกุฝ่่ายเพื�อให้ตุระหนิกัถ่งความสำาคัญของปีญัหาด้้านิสิ�งแวด้ล้อมซ็่�งเปีน็ิปัีญหาที�สำาคัญในิระดั้บสากลที�ควรได้้รบั
การดู้แลและแก้ไขร่วมกันิจากทุกฝ่่าย เพื�อนิำามาตุรฐานิ และแนิวปีฏิบัติุตุ่าง ๆ ไปีปีระยุกต์ุใช้กับองค์กรของตุนิ 
เพื�อสร้างคุณค่าและเป็ีนิกรอบในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจบนิบรรทัด้ฐานิเดี้ยวกันิอยา่งยั�งยืนิ

 โปีรด้พิจารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในินิโยบายด้้านิอาชีวอนิามัย ความปีลอด้ภัย และสิ�งแวด้ล้อม การอนุิรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและทรพัยากรป่ีาไม้ กรอบ
กลยุทธัด้์้านิการเปีลี�ยนิแปีลงสภาพภูมิอากาศ และแนิวปีฏิบัติุอื�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้อง บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

15. การใช�ที่รัพัย์สิน ข�อม้ล และเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึ
 บี.กริม เพาเวอร์ จัด้หาและใช้ทรัพย์สินิตุ่าง ๆ อย่างมีปีระสิทธัิภาพเพื�อให้เกิด้ปีระโยชนิ์สูงสุด้แก่องค์กร โด้ยบุคลากร

ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มีหน้ิาที�และความรบัผิด้ชอบในิการจัด้เก็บ รกัษา ปีกป้ีองข้อมูลความลับตุ่าง ๆ  อยา่งเหมาะสม และ
ระมัด้ระวังไม่สื�อสารหรือเปิีด้เผยข้อมูลอันิมีสาระสำาคัญและยังมิได้้เปิีด้เผยสูส่าธัารณชนิไปียังหน่ิวยงานิอื�นิ ๆ  และบุคคล
ภายนิอก รวมถ่งดู้แล รักษา ใช้ทรัพย์สินิตุ่าง ๆ ของ บี.กริม เพาเวอร์ อยา่งมีปีระสิทธัภิาพ เพื�อให้เกิด้ปีระโยชน์ิสูงสุด้แก่  
บี.กริม เพาเวอร์ โด้ยไม่นิำาไปีใช้เพื�อปีระโยชนิ์ของตุนิเองหรือผู้อื�นิ รวมถ่งไม่ใช้เวลางานิไปีทำากิจกรรมส่วนิตัุวที�อาจ 
ขัด้ขวางหรือทำาให้ไม่สามารถปีฏิบัติุงานิตุามความรับผิด้ชอบในิหน้ิาที�ได้้อยา่งเต็ุมปีระสิทธัภิาพ 

 ทั�งนีิ� ความเสี�ยงด้้านิความมั�นิคงปีลอด้ภัยของระบบเทคโนิโลยสีารสนิเทศ ถือเป็ีนิความเสี�ยงในิระดั้บสากลที�สำาคัญ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ จ่งจัด้ให้มีระบบความมั�นิคงปีลอด้ภัยของระบบเทคโนิโลยีสารสนิเทศ (Cyber Securities) และระบบมาตุรฐานิ
การจัด้การความปีลอด้ภัยของขอ้มูล (ISO / IEC 27001) หรอืระบบมาตุรฐานิในิระดั้บสากลอื�นิ ๆ  เพื�อควบคมุด้แูลป้ีองกันิ
ระบบเทคโนิโลยีสารสนิเทศให้มีความปีลอด้ภัยสูงสุด้  และป้ีองกันิการรั�วไหลของข้อมูลสารสนิเทศที�สำาคัญ เป็ีนิตุ้นิ และ 
ถือเป็ีนิหน้ิาที�ของบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ในิการปีฏิบัติุตุามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในิเรื�องเทคโนิโลยี
สารสนิเทศอยา่งเครง่ครัด้

 นิอกจากนีิ� บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ตุ้องใช้ Hardware และ Software ที� บี.กริม เพาเวอร์ จัด้ให้เพื�อการปีฏิบัติุงานิ 
หรือเพื�อธุัรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ เท่านัิ�นิ ระมัด้ระวังและรักษาความปีลอด้ภัยของระบบข้อมูลสารสนิเทศ ไม่เปิีด้เผย
รหัสผา่นิ (Password) ที�ใชใ้นิการเขา้ถ่งระบบขอ้มลูตุ่าง ๆ  ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ให้แก่ผู้อื�นิ และไมใ่ชเ้ครื�องมือหรอือุปีกรณ์
คอมพิวเตุอร์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ในิการทำากิจกรรมที�ผิด้กฎหมายหรือผิด้จริยธัรรม หรือเพื�อด้ำาเนิินิธุัรกิจที�มิใช่เพื�อ  
บี.กริม เพาเวอร์  ไม่ใช้สื�ออินิเทอร์เน็ิตุ ระบบคอมพิวเตุอร์ หรือวัสดุ้อุปีกรณ์ใด้ ๆ เพื�อค้นิหา เผยแพร ่หรือจัด้เก็บข้อมูล 
ที�ไม่เหมาะสม ขัด้ตุ่อศีลธัรรมอันิดี้และกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นิโยบายตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ไม่ใช้สื�ออินิเทอร์เน็ิตุ 
ในิทางที�จะก่อให้เกิด้ความเสียหายตุ่อระบบคอมพิวเตุอร์และอินิเทอร์เน็ิตุของ บี.กริม เพาเวอร์ และให้ความร่วมมือ 
ในิการควบคุม ตุรวจสอบและการด้ำาเนิินิการใด้ ๆ เพื�อความมั�นิคงปีลอด้ภัยของระบบเทคโนิโลยีสารสนิเทศของ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ รวมทั�งด้แูลให้บุคคลภายนิอกใช้งานิสื�ออินิเทอรเ์น็ิตุ ระบบคอมพิวเตุอร์ เข้าถ่งแฟม้ข้อมูลและโปีรแกรม
เท่าที�จำาเป็ีนิตุ่อการทำางานิให้กับ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เท่านัิ�นิ และควบคมุบุคคลภายนิอกให้ปีฏิบติัุตุามกฎหมายและนิโยบาย
ด้้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศและการสื�อสารของ บี.กริม เพาเวอร์ อยา่งเครง่ครัด้ด้้วย 

16. ที่รัพัย์สินที่างปัญญา
 บี.กริม เพาเวอร์ ถือว่าทรัพย์สินิทางปัีญญา อันิได้้แก่ ลิขสิทธัิ� สิทธัิบัตุร เครื�องหมายการค้า ความลับทางการค้า 

เป็ีนิทรัพย์สินิที�มีค่า มีความสำาคัญตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจ และรักษาความได้้เปีรียบในิเชิงธุัรกิจ บี.กริม เพาเวอร์ จ่งให้ 
ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์ ปีระดิ้ษฐ์ คิด้ค้นิ และพัฒนิาทรัพย์สินิทางปีัญญาอย่างตุ่อเนืิ�อง รวมถ่งดู้แล รักษา และ
ป้ีองกันิมิให้ถูกละเมิด้หรือนิำาไปีใช้โด้ยไม่ได้้รับอนุิญาตุ ตุลอด้จนิมีเจตุนิารมณ์ที�ชัด้เจนิในิการเคารพและไม่ละเมิด้ 
ในิทรัพย์สินิทางปัีญญาของผู้อื�นิ
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 บุคลากรของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ทกุคนิจ่งตุ้องรกัษาความลับทางการค้า และใชท้รพัยส์นิิทางปีญัญาอยา่งมีความรบัผดิ้ชอบ  
และก่อให้เกิด้ปีระโยชน์ิสูงสุด้ รวมถ่งมีหน้ิาที�สำาคัญในิการดู้แล รักษา และป้ีองกันิ มิให้ถูกละเมิด้ หรือมีการนิำาไปีใช้  
ทำาซ็ำา ดั้ด้แปีลง หรือเผยแพร่โด้ยไม่ได้้รับอนุิญาตุอย่างชัด้เจนิจาก บี.กริม เพาเวอร์ และตุ้องเคารพและไม่ละเมิด้ 
ในิทรพัยส์นิิทางปีญัญาของผู้อื�นิ โด้ยตุรวจสอบผลงานิอันิเปีน็ิสทิธัขิองบุคคลภายนิอกที�ได้้รบัมาหรอืที�จะนิำามาใช ้เพื�อให้
มั�นิใจว่าจะไม่เป็ีนิการละเมิด้ทรพัย์สนิิทางปัีญญาของผู้อื�นิ ตุลอด้จนิในิการเขา้ทำาขอ้ตุกลง หรอืสัญญาตุ่าง ๆ  พง่ระมัด้ระวัง
และทำาความตุกลงให้ชัด้เจนิถ่งสิทธัแิละการใช้ทรัพย์สินิทางปัีญญาอยา่งชัด้เจนิและรัด้กุม 

 นิอกจากนีิ� เมื�อพ้นิสภาพจากการเป็ีนิบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จะตุ้องสง่มอบทรัพย์สินิทางปัีญญาตุ่าง ๆ และไม่ว่า
จะเป็ีนิข้อมูลหรือเก็บไว้ในิรูปีแบบใด้ ๆ คืนิให้กับ บี.กริม เพาเวอร์ อยา่งครบถ้วนิด้้วย 

17. การซ์ื�อขายหลักที่รัพัย์และการด้แลเรื�องการใช�ข�อม้ลภายใน

 บ.ีกริม เพาเวอร์ ตุระหนัิกถ่งความสำาคัญของข้อมูลภายในิ ซ็่�งเป็ีนิข้อมูลที�อาจมีผลกระทบตุ่อราคาหลักทรัพย์หรือตุ่อการ
ตัุด้สนิิใจในิการลงทุนิที�ยงัไม่เปิีด้เผยตุ่อสาธัารณชนิว่าเป็ีนิขอ้มูลที�ควรเก็บรกัษาเป็ีนิความลับ และมีมาตุรการป้ีองกันิมิให้
มีการนิำาไปีใชเ้พื�อแสวงหาปีระโยชนิใ์นิการซ็ื�อขายหลักทรพัยใ์นิทางมชิอบ หรอืเพื�อการใด้ที�ขดั้ตุ่อกฎหมาย เพื�อเป็ีนิการ
ป้ีองกันิความขัด้แย้งทางผลปีระโยชนิ์ และสร้างความเชื�อมั�นิแก่ผู้ถือหุ้นิว่าจะได้้รับการปีฏิบัติุด้้วยความเปี็นิธัรรมและ 
เท่าเทียม 

 บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จ่งพ่งถือปีฏิบัติุอยา่งเครง่ครัด้และกระทำาการให้สอด้คล้องกับนิโยบายการป้ีองกันิการใช้
ข้อมูลภายในิ รวมทั�งด้ำาเนิินิการดั้งตุ่อไปีนีิ� 

 (1) จัด้เก็บ และรักษาข้อมูลภายในิที�ได้้มาระหว่างการปีฏิบติัุหน้ิาที� หรือเหตุอืุ�นิ ไว้เป็ีนิความลับ จนิกว่าจะมีการเปิีด้เผย 
ตุ่อสาธัารณชนิ หรือเปีิด้เผยผ่านิตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย หรือจนิกว่าข้อมูลภายในินัิ�นิจะสิ�นิสภาพหรือ
ไม่มีผลกระทบตุ่อราคาหลักทรัพย์หรือตุ่อการตัุด้สินิใจในิการลงทุนิ รวมถ่งจำากัด้การรับรู้และเข้าถ่งข้อมูลภายในิ
เฉพาะผู้ที�เกี�ยวข้องและจำาเป็ีนิเท่านัิ�นิ และห้ามมิให้เปิีด้เผย หรือใช้ ข้อมูลที�ได้้มาเพื�อผลปีระโยชน์ิแก่ตุนิเองหรือ
ผู้อื�นิหรือเพื�อการใด้ ๆ ที�ขัด้ตุ่อกฎหมาย แม้ บี.กริม เพาเวอร์ จะได้้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตุาม

 (2) ห้ามมิให้ใช้ เปิีด้เผย หรือให้ข้อมูลภายในิแก่บุคคลภายนิอก หรือใช้ข้อมูลภายในิ ที�ยังมิได้้เปิีด้เผยตุ่อสาธัารณชนิ 
เพื�อกระทำาการใด้ ๆ ที�ไม่เป็ีนิธัรรม เกี�ยวกับการซ็ื�อขายหลักทรัพย์ของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื�อปีระโยชน์ิแก่ตุนิเอง
หรือผู้อื�นิ หรือเพื�อการใด้ ๆ ที�ขัด้ตุ่อกฎหมาย ไม่ว่าโด้ยทางตุรงหรือทางอ้อม ทั�งนีิ� ไม่คำาน่ิงว่าผู้นัิ�นิจะได้้รับ 
ผลปีระโยชน์ิตุอบแทนิหรือไม่ 

  ในิการซ็ื�อขายหลักทรัพยข์อง บ.ีกริม เพาเวอร ์จะตุ้องปีฏิบติัุตุามขอ้กำาหนิด้และแนิวทางในิการซื็�อขายหลักทรัพย์
และการใช้ข้อมูลภายในิตุามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนิ รวมถ่ง
กฎเกณฑ์ิอื�นิที�เกี�ยวข้องอยา่งเครง่ครัด้ 

 (3) ด้แูลมิให้บุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกับตุนิเอง หรือผู้ที�เกี�ยวขอ้งกับการด้ำาเนิินิธุัรกิจของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ และสามารถ
เข้าถ่งข้อมูลภายในิได้้ นิำาข้อมูลภายในิไปีใช้เพื�อแสวงหาปีระโยชนิ์ในิการซ็ื�อขายหลักทรัพย์โด้ยมิชอบ หรือเพื�อ 
การใด้ที�ขัด้ตุ่อกฎหมาย ไม่ว่าโด้ยทางตุรงหรือทางอ้อม และไม่คำาน่ิงว่าจะได้้รับผลปีระโยชน์ิตุอบแทนิหรือไม่

 (4) ห้ามมิให้ซ็ื�อขายหลักทรัพย์ในิช่วงเวลาที�กำาหนิด้ และรายงานิการถือครองและเปีลี�ยนิแปีลงการถือหลักทรัพย์ 
ตุามเงื�อนิไข หลักเกณฑ์ิ และกรอบระยะเวลา ตุามที�กฎหมายหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ิ 
ที�เกี�ยวข้องปีระกาศกำาหนิด้
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 (5) ละเว้นิ และหลีกเลี�ยงการสื�อสาร แสด้งความเห็นิ หรอืเปิีด้เผยเกี�ยวกับขอ้มูลทางการเงินิ แนิวโน้ิมผลปีระกอบการ 
เรื�องที�ยังไม่มีนิโยบายหรือแนิวทางที�ชัด้เจนิในิการด้ำาเนิินิการในิเรื�องนัิ�นิ ๆ หรือเรื�องอื�นิใด้ที�อาจจะสง่ผลกระทบ
ตุ่อราคาซ็ื�อขายหลักทรัพย์ หรือการตัุด้สินิใจซื็�อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนิตุ่อบุคคลภายนิอกก่อนิการเปิีด้เผย 
ตุ่อสาธัารณชนิ หรือในิลักษณะที�เป็ีนิการบิด้เบือนิ หรืออาจก่อให้เกิด้ความเข้าใจผิด้ 

  หากมีขา่วลือหรือขา่วสารตุ่าง ๆ  ที�มีผลตุ่อการซ็ื�อขายหลักทรัพยห์รอืมีผลตุ่อการตัุด้สินิใจลงทนุิในิหลักทรัพยข์อง 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ผู้บริหารที�มีหน้ิาที�รบัผิด้ชอบโด้ยตุรงจะตุ้องชี�แจงขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับขา่วลือหรอืขา่วสารดั้งกล่าว
อยา่งถูกตุ้องและชัด้เจนิโด้ยเร็ว

 ทั�งนีิ� บุคลากรของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ยงัคงมหีน้ิาที�รกัษาขอ้มูลความลับ และ/หรอื ขอ้มูลภายในิ ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์แม้จะ 
ลาออกหรือพ้นิสภาพจากการบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ แล้วก็ตุาม รวมถ่งไม่นิำาข้อมูลดั้งกล่าวไปีใช้เพื�อปีระโยชนิ์
ขององค์กรอื�นิด้้วย นิอกจากนีิ� การใช้ข้อมูลภายในิเพื�อแสวงหาปีระโยชน์ิในิการซ็ื�อขายหลักทรัพย์นิอกจากจะเปี็นิการ
กระทำาผิด้ตุามจรรยาบรรณทางธุัรกิจแล้ว ยังอาจเข้าข่ายเป็ีนิการกระทำาความผิด้ตุามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และ
ตุลาด้หลักทรัพย์ อันิอาจได้้รับโทษตุามกฎหมายอีกด้้วย 

 โปีรด้พจิารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในินิโยบายการป้ีองกันิการใช้ขอ้มูลภายในิ และแนิวปีฏิบติัุอื�นิ ๆ  ที�เกี�ยวข้อง บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์

18. ความขัดแย�งที่างผู้ลประโยชน์
 บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ อาจเผชิญกับความท้าทายในิการปีฏิบัติุหน้ิาที� หรือปีระสบกับเหตุุการณ์หรือกรณีที� 

ผลปีระโยชนิส์ว่นิตัุวหรอืผลปีระโยชนิภ์ายนิอกขดั้แยง้กับผลปีระโยชนิส์งูสดุ้ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ซ็่�งอาจสง่ผลกระทบตุ่อ
การพิจารณาและตัุด้สินิใจได้้ในิหลากหลายรูปีแบบ ดั้งนัิ�นิ บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จ่งพ่งถือปีฏิบัติุให้สอด้คล้องกับ 
นิโยบายป้ีองกันิความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ ที�กำาหนิด้ไว้เป็ีนิส่วนิหน่ิ�งของนิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ รวมทั�ง 
ด้ำาเนิินิการดั้งตุ่อไปีนีิ� 

 (1) ไมป่ีระกอบธุัรกิจ หรือมีสว่นิรว่มในิธุัรกิจที�มีสภาพอยา่งเดี้ยวกันิหรอืเป็ีนิการแขง่ขนัิกับกิจการของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์  
หรือเข้าเป็ีนิหุ้นิส่วนิ หรือกรรมการในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิและเป็ีนิการแข่งขันิกับกิจการของ  
บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ว่าเพื�อปีระโยชน์ิของตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ

 (2) ไม่ใช้เวลางานิไปีทำากิจกรรมส่วนิตัุวที�อาจขัด้ขวางหรือทำาให้ไม่สามารถปีฏิบัติุงานิตุามความรับผิด้ชอบในิหน้ิาที�
ได้้อยา่งเต็ุมปีระสิทธัภิาพ

 (3) ไม่ใช้อำานิาจในิตุำาแหนิ่งหน้ิาที� เพื�อเอื�อปีระโยชน์ิสว่นิตัุวหรือแก่บุคคลอื�นิใด้ 

 (4) ไม่เรียก ไม่รับทรัพย์สินิ ของขวัญ สิ�งตุอบแทนิ หรือปีระโยชน์ิใด้ ๆ จากผู้เกี�ยวข้องทางธุัรกิจเพื�อตุนิเองหรือผู้อื�นิ  
ไม่ว่าทางตุรงหรอืทางอ้อม โด้ยมเีจตุนิาเพื�อที�จะให้มีการกระทำาหรอืละเว้นิการกระทำาใด้ที�ไม่ถกูตุ้อง หรอืแลกเปีลี�ยนิ 
กับปีระโยชน์ิ หรือสิทธัพิิเศษจาก บี.กริม เพาเวอร์

 (5) พ่งหลีกเลี�ยงการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี�ยง หรือรับเลี�ยงอาหารหรือความบันิเทิงตุ่าง ๆ 

  กรณีมีความจำาเป็ีนิอันิไม่อาจหลีกเลี�ยงได้้ พ่งใช้วิจารณญาณอยา่งเหมาะสม โด้ยคำาน่ิงถ่งจารีตุปีระเพณี กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ิและปีระกาศที�เกี�ยวข้อง

  ทั�งนีิ� กรณีมีการรับของขวัญ หรือของที�ระล่ก จะตุ้องเฉพาะในิโอกาสที�เหมาะสม ตุามธัรรมเนีิยมปีระเพณนิีิยม หรือ
เทศกาลเท่านัิ�นิ โด้ยมูลค่าของที�รบัมาตุ้องไม่เกินิ 5,000 บาท หากมีความจำาเป็ีนิตุ้องรับของขวัญที�มีมูลค่าเกินิกว่า
ที�กำาหนิด้ ตุ้องรายงานิให้ผู้บังคับบัญชาตุามลำาดั้บชั�นิทราบ และเป็ีนิไปีอยา่งเปิีด้เผยด้้วยความโปีรง่ใส
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 (6) การรับเลี�ยงอาหาร หรือความบันิเทิงตุ่าง ๆ จากผู้เกี�ยวข้องทางธุัรกิจ จะตุ้องเป็ีนิการด้ำาเนิินิการเพื�อสนัิบสนุินิ 
ผลปีระโยชนิข์อง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ที�ถกูตุ้องตุามกฎหมาย สมเหตุสุมผล และเหมาะสมตุามโอกาสและสถานิการณ์
เท่านัิ�นิ

 (7) การรับเชิญไปีดู้งานิ สัมมนิา หรือทัศนิศ่กษา ทั�งในิและตุ่างปีระเทศ จะตุ้องเป็ีนิการด้ำาเนิินิการเพื�อสนัิบสนุินิ 
ผลปีระโยชน์ิของ บี.กริม เพาเวอร์ อยา่งสมเหตุุสมผล เหมาะสมตุามโอกาส และสถานิการณ์ โด้ยเป็ีนิค่าใช้จ่าย
ของ บี.กริม เพาเวอร์ และได้้รับอนุิญาตุจากผู้บังคับบัญชาเท่านัิ�นิ 

 (8) หลีกเลี�ยงการกระทำาใด้ ๆ ที�จะก่อให้เกิด้ความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ หรือก่อให้เกิด้ภาระผูกพันิที�เกี�ยวข้องกับ 
บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ว่าโด้ยตุรงหรือโด้ยอ้อม หรืออาจมีผลกระทบตุ่อการตัุด้สินิใจในิการปีฏิบัติุหน้ิาที� หรือรายการ
ที�เกี�ยวโยงกับตุนิเองและผู้ที�เกี�ยวข้อง ในิกรณทีี�จำาเป็ีนิตุ้องเข้าทำารายการเชน่ิว่านัิ�นิ จะตุ้องแจ้งให้ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
ทราบถ่งความสัมพันิธั ์ หรือความเกี�ยวโยงของตุนิและผู้ที�เกี�ยวข้องในิรายการดั้งกล่าว และจะตุ้องไม่เข้ารว่มการ
พิจารณาอนุิมัติุในิรายการนัิ�นิ ๆ 

 (9) จัด้ทำาและนิำาสง่รายงานิการมีสว่นิได้้เสียตุามหลักเกณฑ์ิ วิธักีาร และกรอบระยะเวลาที� บ.ีกรมิ เพาเวอร ์และกฎหมาย
ว่าด้้วยหลักทรัพยแ์ละตุลาด้หลักทรัพย ์และกฎหมายบริษัทมหาชนิ รวมถ่งกฎเกณฑ์ิอื�นิที�เกี�ยวข้องปีระกาศกำาหนิด้

 (10) รายงานิการถือครอง และเปีลี�ยนิแปีลงการถือหลักทรพัยต์ุามเงื�อนิไข หลักเกณฑ์ิและกรอบระยะเวลาตุามที�กฎหมาย
หลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์กำาหนิด้

 (11) การทำารายการที�เกี�ยวโยงกันิ และรายการที�มีความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ จะตุ้องกระทำาโด้ยถือปีระโยชน์ิสูงสุด้
ของ บี.กริม เพาเวอร์ โด้ยตุ้องปีฏิบัติุตุามหลักเกณฑ์ิ วิธักีาร ในิการเข้าทำารายการและการเปิีด้เผยข้อมูลรายการ 
ที�เกี�ยวโยงกันิ ตุามที�กฎหมายว่าด้้วยหลักทรพัย์และตุลาด้หลักทรพัย์ และกฎหมายบรษัิทมหาชนิ รวมถ่งกฎเกณฑ์ิอื�นิ 
ที�เกี�ยวข้องปีระกาศกำาหนิด้ไว้อยา่งเครง่ครัด้

 โปีรด้พิจารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในินิโยบายป้ีองกันิความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิซ็่�งกำาหนิด้ไว้เป็ีนิส่วนิหน่ิ�งของนิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ และแนิวปีฏิบัติุ 
อื�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้อง บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์

19. การคุ�มครองข�อม้ลส่วนบุคคล
 บี.กริม เพาเวอร์ ตุระหนิักถ่งความสำาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนิบุคคลและการเคารพสิทธัิความเป็ีนิส่วนิตัุวของ

เจ้าของข้อมูลส่วนิบุคคล และเพื�อให้การปีระมวลผลข้อมูลส่วนิบุคคลได้้รับความคุ้มครอง และเปี็นิไปีเพื�อวัตุถุปีระสงค์
ในิการด้ำาเนิินิกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ ที�ถูกตุ้องตุาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนิบุคคลฯ จ่งได้้กำาหนิด้ให้มีนิโยบาย
คุ้มครองข้อมูลสว่นิบุคคลของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื�อให้บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ถือปีฏิบัติุและใช้เป็ีนิกรอบในิการ
ด้ำาเนิินิงานิตุามหน้ิาที�ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้มั�นิใจได้้ว่าข้อมูลสว่นิบุคคล ข้อมูลสว่นิบุคคลที�มีความอ่อนิไหว และสิทธัคิวาม
เป็ีนิส่วนิตัุวของเจ้าของข้อมูลส่วนิบุคคล จะได้้รับการคุ้มครองและดู้แลอย่างดี้ที�สุด้บนิพื�นิฐานิตุามที� พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลสว่นิบุคคลฯ กำาหนิด้

 โปีรด้พิจารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในิ นิโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นิบุคคล และแนิวปีฏิบัติุตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์ 

20. การต่อต�านการทีุ่จริตและคอร์รัปชัน
 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มุง่มั�นิด้ำาเนิินิธุัรกิจตุามกฎหมาย ด้้วยความสจุรติุ โปีรง่ใส ตุามหลักจรยิธัรรมที�ดี้ โด้ยมีเจตุนิารมณที์�ชดั้เจนิ

ในิการตุ่อตุ้านิการทจุริตุและคอร์รัปีชนัิทกุรูปีแบบ และไม่มีนิโยบายลงโทษหรือกระทำาการใด้ ๆ  ในิทางลบตุ่อบุคลากรของ 
บี.กริม เพาเวอร์ ที�ปีฏิเสธัการทุจริตุคอร์รัปีชันิ แม้ว่าการกระทำานัิ�นิจะทำาให้ บี.กริม เพาเวอร์ เสียปีระโยชน์ิ หรือโอกาส
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ทางธุัรกิจก็ตุาม และเพื�อให้บรรลุเจตุนิารมณ์ดั้งกล่าวจ่งได้้กำาหนิด้ให้มีนิโยบายการตุ่อตุ้านิคอร์รัปีชันิ นิโยบายการให้ 
ของขวัญหรือเลี�ยงรับรอง และนิโยบายการบริจาคและสนัิบสนุินิ  โด้ยถือเป็ีนิหน้ิาที�ของบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ 
ที�จะตุ้องถือปีฏิบัติุตุามนิโยบายดั้งกล่าวอยา่งเครง่ครัด้ รวมถ่งไม่เข้าไปีมีสว่นิรว่ม หรือมีสว่นิเกี�ยวข้องกับการทุจริตุและ
คอร์รัปีชันิทุกรูปีแบบทั�งทางตุรงและทางอ้อม เพื�อให้มั�นิใจว่าได้้ว่า บี.กริม เพาเวอร์ จะปีฏิบัติุตุามแนิวทางการด้ำาเนิินิ
ธุัรกิจที�ดี้ และสามารถป้ีองกันิความเสี�ยงอันิอาจเกิด้จากการทุจริตุและคอร์รัปีชันิได้้อยา่งมีปีระสิทธัภิาพ

 นิอกจากนีิ� บี.กริม เพาเวอร์ สื�อสาร และสนัิบสนุินิให้บริษัทอื�นิ ๆ  และคู่ค้า ตุระหนัิกถ่งความสำาคัญและสนัิบสนุินิให้มีการ
ด้ำาเนิินิงานิด้้านิการตุ่อตุ้านิการทจุรติุและคอรร์ปัีชนัิ เพื�อรว่มสรา้งสงัคมการด้ำาเนิินิธุัรกิจตุามหลักจรยิธัรรมที�ดี้ในิวงกว้าง  

 โปีรด้พิจารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในิ นิโยบายการตุ่อตุ้านิคอร์รัปีชันิ นิโยบายการให้ของขวัญหรือเลี�ยงรับรอง นิโยบายการบริจาคและสนัิบสนุินิ และแนิวปีฏิบัติุ
ตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง บนิเว็บไซ็ต์ุหรือระบบ intranet ของ บี.กริม เพาเวอร์ 

21. การป้องกันการฟอกเงิน

 บี.กริม เพาเวอร์ ปีฏิบัติุตุามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการป้ีองกันิการฟอกเงินิและการป้ีองกันิการสนัิบสนุินิทางการเงินิ 
แก่การก่อการร้าย และตุ่อตุ้านิการฟอกเงินิและการก่อการร้ายทุกรูปีแบบและในิทุกปีระเทศที�เข้าด้ำาเนิินิกิจการ รวมถ่ง 
มุง่มั�นิที�จะป้ีองกันิตุนิ มิให้ตุกเป็ีนิเครื�องมือของกระบวนิการฟอกเงินิ หรือสนัิบสนุินิทางการเงินิแก่การก่อการร้าย โด้ยจะใช้
ความระมดั้ระวังในิการคัด้เลือกคู่ค้า และตุรวจสอบปีระวัติุของคู่ค้าอยา่งรอบคอบ  ไมร่บัโอนิ หรอืเปีลี�ยนิสภาพทรพัยส์นิิ 
หรอืสนัิบสนุินิให้มีการรับ โอนิ หรือเปีลี�ยนิสภาพทรัพย์สินิตุ่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกับการกระทำาความผิด้ เพื�ออำาพรางแหล่งที�มา
ของทรพัยส์นิิที�ได้้มาโด้ยไมช่อบด้้วยกฎหมาย รวมถ่งจัด้ให้มีการบันิท่กรายการและขอ้เท็จจริงทางการเงินิ หรอืทรพัยส์นิิ
ตุ่าง ๆ  อยา่งถูกตุ้องและเป็ีนิไปีตุามที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องปีระกาศกำาหนิด้  ตุลอด้จนิ ให้ความสำาคัญตุ่อการสอด้สอ่ง ดู้แล 
และให้เบาะแสแก่เจ้าหน้ิาที� หากมีการกระทำาที�ไม่เป็ีนิไปีตุามกฎหมายดั้งกล่าว  

22. กิจกรรมที่างการเมือง

 บี.กริม เพาเวอร์ ด้ำาเนิินิธุัรกิจโด้ยมีนิโยบายเปี็นิกลางทางการเมืองในิทุกปีระเทศที�เข้าด้ำาเนิินิกิจการ และไม่มี 
แนิวปีฏิบัติุหรือนิโยบายในิการให้การสนัิบสนุินิหรือความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าทางการเงินิ หรือทรัพย์สินิอื�นิใด้ 
แก่พรรคการเมือง กลุม่การเมือง นัิกการเมือง และบุคคลที�เกี�ยวข้องกับการเมืองใด้ ๆ  ไมว่่าโด้ยทางตุรงหรอืทางอ้อม รวมถ่ง 
ไม่ด้ำาเนิินิการหรือเข้าร่วมกิจกรรมใด้ ๆ ที�ทำาให้สูญเสียความเปี็นิกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้้รับความเสียหาย 
จากการเข้าไปีมีสว่นิรว่มในิกิจกรรมดั้งกล่าว

 นิอกจากนีิ� บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ให้ความเคารพในิสทิธัเิสรีภาพในิการแสด้งความคิด้เห็นิและใช้สทิธัทิางการเมืองของบุคลากร
ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ภายใตุ้บทบัญญติัุแห่งกฎหมาย แตุ่บุคลากรของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะตุ้องไม่แอบอ้างความเป็ีนิบุคลากร
ของ บ.ีกริม เพาเวอร์ หรอืนิำาทรัพยส์นิิ อุปีกรณ์ เครื�องมือใด้ ๆ  ของ บ.ีกริม เพาเวอร์ ไปีใช้เพื�อปีระโยชน์ิในิการด้ำาเนิินิการ 
ใด้ ๆ ในิทางการเมือง และหากเข้ารว่มกิจกรรมหรือแสด้งความคิด้เห็นิทางการเมือง จะตุ้องพ่งระมัด้ระวังและหลีกเลี�ยง 
การด้ำาเนิินิการใด้ ๆ ที�อาจทำาให้เกิด้ความเข้าใจว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้้ให้การสนัิบสนุินิหรือฝั่กใฝ่่ในิพรรคการเมืองใด้
พรรคการเมืองหน่ิ�ง 

 หากบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ปีระสงค์จะด้ำารงตุำาแหนิ่งทางการเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตัุ�งในิระดั้บท้องถิ�นิหรือ
ระดั้บปีระเทศ พ่งพิจารณาลาออกจากการเป็ีนิกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนัิกงานิ ของ บี.กริม เพาเวอร์
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23. การปฏิิบัติ การรายงาน แจ�งเบาะแส และข�อร�องเรียน
 การปีฏิบัติุตุามจรรยาบรรณทางธุัรกิจถือเป็ีนิส่วนิหน่ิ�งของวินัิยที�บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ทุกคนิตุ้องย่ด้ถือและ 

ปีฏิบัติุตุาม อยา่งเครง่ครัด้ 

 กรณีที�มีข้อสงสัยหรือปีระสบปัีญหาในิการตัุด้สินิใจ หรือจรรยาบรรณทางธุัรกิจนีิ�มิได้้กำาหนิด้ไว้ ขอให้ใช้ดุ้ลพินิิจเบื�องตุ้นิ 
โด้ยการตัุ�งคำาถามเกี�ยวกับการกระทำานัิ�นิกับตุนิเอง ดั้งนีิ�

 (1) การกระทำานัิ�นิอาจขัด้ตุ่อกฎหมาย หรือไม่

 (2) การกระทำานัิ�นิอาจขัด้ตุ่อนิโยบาย และ/หรือ วัฒนิธัรรมองค์กรของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่

 (3) การกระทำานัิ�นิเป็ีนิที�ยอมรับและสามารถเปิีด้เผยตุ่อสังคมได้้ หรือไม่

 (4) การกระทำานัิ�นิอาจก่อให้เกิด้ความเสื�อมเสียชื�อเสียงและภาพลักษณ์ของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่

 (5) การกระทำานัิ�นิอาจสง่ผลเสียตุ่อผู้มีสว่นิได้้เสียของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่

 หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตุามลำาดั้บชั�นิ ซ็่�งมีหน้ิาที�ให้คำาแนิะนิำาในิขั�นิตุ้นิ หรือสอบถามฝ่่าย People Partnership  
อีเมล ethics@bgrimmpower.com

 นิอกจากนีิ� ในิกรณทีี�พบเหน็ิพฤติุกรรมหรอืเหตุกุารณใ์ด้ ๆ  ที�อาจเปีน็ิการกระทำาผิด้ สามารถแจ้งเบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนิ 
ผ่านิช่องทาง “การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด้และการร้องทุกข์” ที�กำาหนิด้ไว้ในินิโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด้ 
ดั้งนีิ� 

 ทางโทรื่ศัพัท์ 

 ฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ : หมายเลข (+66) 2-821-6403

 ทางอเีมล  

 ฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ : whistle-blowing@bgrimmpower.com  
 ปีระธัานิคณะกรรมการ : bgrimmpowerBOD@bgrimmpower.com   
 ปีระธัานิคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการ : bgrimmpowerCG@bgrimmpower.com   
 ปีระธัานิคณะกรรมการตุรวจสอบ : bgrimmpowerAC@bgrimmpower.com   

	 ทางไปรื่ษณียี์์	

 หัวหน้ิาฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) 
 เลขที� 5 อาคารไวท์เฮ้าส์ (White House Building) ชั�นิ 5
 แขวงหัวหมาก เขตุบางกะปิี กรุงเทพมหานิคร 10240

 หรือ
 ปีระธัานิคณะกรรมการ หรือ ปีระธัานิคณะกรรมการตุรวจสอบ หรือ ปีระธัานิคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการ
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) 
 เลขที� 5 อาคาร ด้ร. เกฮาร์ด้ ลิงค์ ชั�นิ 9 (สำานัิกงานิปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร) 
 แขวงหัวหมาก เขตุบางกะปิี กรุงเทพมหานิคร 10240

	 ทางเว็็บไซต์์
 https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing  
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 บี.กริม เพาเวอร์ จะด้ำาเนิินิการตุรวจสอบข้อมูล เบาะแส และ/หรือ เรื�องร้องเรียนิตุามขั�นิตุอนิที�กำาหนิด้ไว้ในินิโยบาย 
การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด้ รวมถ่งด้ำาเนิินิการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลอยา่งเหมาะสมและเป็ีนิธัรรม โด้ย
จะเก็บรายชื�อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล รวมทั�งรายงานิการแจ้งเบาะแสและการค้นิหาข้อเท็จจริงไว้เป็ีนิความลับและ
ไม่เปิีด้เผยตุ่อบุคคลใด้ ๆ ที�ไม่เกี�ยวข้อง เว้นิแตุ่เป็ีนิการปีฏิบัติุเพื�อให้เป็ีนิไปีตุามบทบัญญัติุแห่งกฎหมาย ตุามคำาสั�งของ
หนิ่วยงานิทางปีกครองหรือเจ้าพนัิกงานิตุามกฎหมาย หรือคำาสั�งศาล อน่ิ�ง หากมีการจงใจฝ่่าฝื่นินิำาข้อมูลออกเปิีด้เผย 
บี.กริม เพาเวอร์ จะด้ำาเนิินิการตุามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ ด้ำาเนิินิการทางกฎหมาย แล้วแตุ่กรณี

 โปีรด้พจิารณารายละเอียด้เพิ�มเติุมในิ นิโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด้ และแนิวปีฏิบติัุตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง บนิเว็บไซ็ต์ุหรอืระบบ intranet ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์

24. บที่ลงโที่ษั 
 บุคลากรของ บ.ีกริม เพาเวอร ์จะตุ้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และปีฏิบติัุตุามนิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ จรรยาบรรณ

ทางธุัรกิจ นิโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และแนิวปีฏิบติัุตุ่าง ๆ  ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ที�มีผลใชบ้งัคับกับตุนิเองอยา่งเครง่ครดั้ 

 ข้อมูล นิโยบาย ข้อบังคับ หรือแนิวปีฏิบัติุตุ่าง ๆ ที�อ้างอิงในิจรรยาบรรณทางธุัรกิจฉบับนีิ� อาจมีการแก้ไข เพิ�มเติุม และ
เปีลี�ยนิแปีลงได้้ในิอนิาคตุ จ่งขอให้พิจารณา อ้างอิง ย่ด้ถือ และปีฏิบัติุตุามข้อมูล นิโยบาย ข้อบังคับ หรือแนิวปีฏิบัติุ 
ตุ่าง ๆ ที�เป็ีนิปัีจจุบันิที�สุด้เป็ีนิสำาคัญ

 ทั�งนีิ� หากมีการกระทำาผิด้ แตุ่ละบริษัทจะเป็ีนิผู้พิจารณาลงโทษทางวินัิย ตุามขอ้บังคับเกี�ยวกับการทำางานิ ระเบยีบ ปีระกาศ 
หรือคำาสั�งที�แตุ่ละบริษัทได้้กำาหนิด้ไว้ ตุามแตุ่ลักษณะของความผิด้หรือความหนัิกเบาของการกระทำาความผิด้หรือตุาม
ความร้ายแรงที�เกิด้ข่�นิ และอาจถูกด้ำาเนิินิการและได้้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำานัิ�นิผิด้กฎหมาย

 นิอกจากนีิ� การแนิะนิำา หรือสนัิบสนุินิให้ผู้อื�นิฝ่่าฝื่นิ หรือไม่ปีฏิบัติุ การเพิกเฉย หรือไม่แจ้งข้อมูลและเบาะแสเมื�อพบเห็นิ
การกระทำาผิด้ หรือฝ่่าฝื่นิ การไม่ให้ความร่วมมือในิการตุรวจสอบการกระทำาที�อาจเปี็นิการกระทำาผิด้ หรือฝ่่าฝื่นิ และ
การกระทำาอันิไม่เป็ีนิธัรรมตุ่อผู้อื�นิ ด้้วยเหตุุที�บุคคลนัิ�นิแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือให้ความร่วมมือในิการตุรวจสอบการ 
กระทำาผิด้หรือฝ่่าฝื่นิ อาจเข้าขา่ยเป็ีนิการกระทำาผิด้อันิอาจได้้รับโทษทางวินัิยด้้วยเชน่ิเดี้ยวกันิ  

ฝ่่าย People Partnership มีหน้ิาที�รับผิด้ชอบในิการสื�อสาร ชี�แจง เผยแพร ่อบรม ทด้สอบ วัด้ผล ติุด้ตุาม ดู้แลเพื�อให้เกิด้การ
ปีฏิบัติุให้เป็ีนิไปีตุามจรรยาบรรณทางธุัรกิจฉบับนีิ� 

ฝ่่ายเลขานุิการบริษัทหรือหน่ิวยงานิที�เกี�ยวข้อง มีหน้ิาที�รับผิด้ชอบทบทวนิ หรือเสนิอปีรับปีรุงแก้ไขจรรยาบรรณทางธุัรกิจ 
เพื�อให้เป็ีนิปัีจจุบนัิ สอด้คล้องกับสภาวการณ ์สภาพแวด้ล้อมทางธุัรกิจ ขอ้บงัคับและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งตุามความจำาเปีน็ิและ
เหมาะสม เป็ีนิปีระจำาอยา่งน้ิอยทุกรอบระยะเวลา 2 ปีี เพื�อเสนิอตุ่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตุ่อไปี 
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หนังสือรบัทราบและถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ข้าพเจ้า (นิาย / นิาง / นิางสาว / อ่ืนิๆ) (โปีรด้ระบุชื่อ - สกุล)  ...................................................................................................

รหัสพนัิกงานิ ................................................................... ตุำาแหนิ่ง .............................................................................................

แผนิก ...................................................................  ฝ่่าย ...............................................................................................................

บริษัท ............................................................................................................................................................................................ 
   

ข้าพเจ้าได้้อ่านิ เข้าใจ รับทราบ ยินิยอม ย่ด้ถือและปีฏิบัติุตุามจรรยาบรรณทางธัุรกิจ รวมถ่งตุระหนิักดี้ว่า หาก
ขา้พเจ้ากระทำาการอยา่งหน่ิ�งอยา่งใด้ที�เป็ีนิการขดั้หรอืฝ่่าฝื่นิจรรยาบรรณทางธุัรกิจ ยอ่มได้้รบัโทษทางวินัิยตุามสมควรแก่กรณี 

 ลงชื่อ ............................................................... 

          (..............................................................)

 วันิท่ี ................................................................. 
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นโยบายการกำากับด้แลกิจการ
(Corporate Governance Policy)

บริษััที่ บี.กริม เพัาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

มีผู้ลใช�บังคับวันที่ี� 1 มกราคม 2563
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สารจากประธ์านกรรมการ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) ย่ด้หลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ในิการ
ปีระกอบธุัรกิจ เพื�อการเติุบโตุที�ดี้อย่างยั�งยืนิในิระยะยาว และสนัิบสนุินิให้เกิด้ความ
โปีร่งใส เพื�อสร้างความเชื�อมั�นิให้แก่ผู้ถือหุ้นิ นัิกลงทุนิ หรือผู้มีส่วนิได้้เสียทุกฝ่่าย 
และสร้างคุณปีระโยชนิ์และผลการด้ำาเนิินิธุัรกิจที�ดี้ให้แก่องค์กรได้้อย่างยั�งยืนิ บริษัท
จ่งได้้กำาหนิด้ “นิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ (Corporate Governance Policy)” 
โด้ยใช้หลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้สำาหรับบริษัทจด้ทะเบียนิ ปีี 2560 (Corporate  
Governance Code for Listed Companies 2017) ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตุลาด้หลักทรัพย์ เพื�อเป็ีนิแนิวทางในิการปีฏิบัติุ และส่งเสริมให้เกิด้วัฒนิธัรรม 
การกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ในิองค์กรและกลุ่มบริษัท เพื�อการด้ำาเนิินิธุัรกิจอย่างยั�งยืนิ
ตุ่อไปี 

 (นิายฮาราลด์้ ลิงค์)
 ปีระธัานิกรรมการ
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หลักปฏิิบัติ 1 
บที่บาที่และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษััที่ 

ในฐานะผู้้�นำาองค์กรที่ี�สร�างคุณค่าให�แก่กิจการอย่างยั�งยืน

หลักปฏิิบัติ 1.1 บที่บาที่สำาคัญในการเป็นผู้้�นำาองค์กร
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตุระหนิักถ่งบทบาทความรับผิด้ชอบในิฐานิะผู้นิำาซ็่�งตุ้องกำากับดู้แลให้บริษัทมีการบริหาร 
จัด้การที�ดี้ซ็่�งครอบคลมุถ่ง (1) การกำาหนิด้วัตุถปุีระสงค์และเป้ีาหมาย (2) การกำาหนิด้กลยุทธั ์นิโยบายการด้ำาเนิินิงานิ ตุลอด้จนิ 
การจัด้สรรทรัพยากรสำาคัญเพื�อให้บรรลุวัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมาย และ (3) การติุด้ตุาม ปีระเมินิผล และดู้แลการรายงานิ
ผลการด้ำาเนิินิงานิ 

หลักปฏิิบัติ 1.2 การกำากับด้แลกิจการเพืั�อสร�างคุณค่าให�แก่กิจการอย่างยั�งยืน
คณะกรรมการบรษัิทมีนิโยบายในิการกำากับดู้แลกิจการเพื�อสรา้งคณุค่าให้แก่กิจการอยา่งยั�งยนืิเพื�อบรรลผุลสำาเรจ็ในิการด้ำาเนิินิ
ธุัรกิจของบริษัท กล่าวคือ  

(1)  ด้ำาเนิินิธุัรกิจให้สามารถแขง่ขันิในิตุลาด้ได้้ด้้วยผลปีระกอบการที�ดี้ โด้ยคำาน่ิงถ่งการสร้างคุณค่ากิจการที�ดี้ในิระยะยาว

(2)  ปีระกอบธุัรกิจอย่างมีจริยธัรรมโด้ยเคารพสิทธัิและมีความรับผิด้ชอบตุ่อผู้ถือหุ้นิและผู้มีส่วนิได้้เสีย ซ็่�งนิอกเหนืิอจาก 
ผลปีระกอบการทางการเงินิแล้ว ยังคำาน่ิงถ่งผลกระทบตุ่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อมเป็ีนิสำาคัญ  

 ด้้วยเห็นิถ่งความสำาคัญในิการสร้างและขับเคลื�อนิวัฒนิธัรรมองค์กรที�ย่ด้มั�นิในิจริยธัรรม คณะกรรมการบริษัทจะ 
ปีระพฤติุตุนิเป็ีนิแบบอยา่งที�ดี้ในิฐานิะผู้นิำาองค์กร และยงัได้้จัด้ให้มี “จรรยาบรรณทางธุัรกิจ (Code of Conduct)” เพื�อเป็ีนิ 
แนิวปีฏิบัติุในิการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้เป็ีนิลายลักษณ์อักษรสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิ และยังได้้จัด้ให้มี
การสื�อสาร ทำาความเข้าใจ เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิตุระหนัิกถ่งความสำาคัญของเรื�องดั้งกล่าว ซ็่�งจะมีการ
ติุด้ตุามผลการปีฏิบัติุ ทบทวนินิโยบายและการปีฏิบัติุเป็ีนิปีระจำาทุก 2 ปีี1

(3)  ปีระกอบธุัรกิจโด้ยคำาน่ิงถ่งปีระโยชน์ิตุ่อสังคม ควบคูไ่ปีกับการพัฒนิาสังคมและสิ�งแวด้ล้อม รวมทั�งมีสว่นิชว่ยลด้ผลกระทบ 
ด้้านิลบตุ่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม 

(4)  ด้ำาเนิินิธุัรกิจให้สามารถปีรับตัุวได้้ภายใตุ้ปัีจจัยการเปีลี�ยนิแปีลงตุ่าง ๆ 

หลักปฏิิบัติ 1.3 ปฏิิบติัหน�าทีี่�ด�วยความรับผู้ดิชอบ ระมดัระวัง ซื์�อสัตยสุ์จริต เพืั�อประโยชน์ส้งสุดของบรษัิัที่
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ิาที�กำากับดู้แลให้กรรมการและผู้บริหารปีฏิบัติุหน้ิาที�ด้้วยความรับผิด้ชอบ (Accountability and 
Responsibility) ระมัด้ระวัง (Duty of Care) ซ็ื�อสัตุย์สุจริตุ (Duty of Loyalty) เพื�อปีระโยชน์ิสูงสุด้ของบริษัท โด้ย

(1) ตุ้องปีฏิบัติุให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย วัตุถุปีระสงค์ ข้อบังคับ มติุที�ปีระชุมคณะกรรมการ และมติุที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ รวมถ่ง
นิโยบายของบริษัท 

1  อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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(2) จัด้ให้มีกลไกอย่างเพียงพอที�จะมั�นิใจได้้ว่าการด้ำาเนิินิงานิของบริษัทเป็ีนิไปีตุามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง วัตุถุปีระสงค์ ข้อ
บังคับ มติุที�ปีระชุมคณะกรรมการ มติุที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ และนิโยบายตุ่าง ๆ ของบริษัท

หลักปฏิิบัติ 1.4 บที่บาที่ หน�าที่ี� และความรับผู้ิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตุหน้ิาที� และความรับผิด้ชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั�งกำาหนิด้ขอบเขตุ 
การมอบหมายหนิา้ที�และความรบัผดิ้ชอบใหค้ณะกรรมการชุด้ยอ่ยและฝ่่ายจัด้การอยา่งชดั้เจนิ ตุลอด้จนิติุด้ตุามด้แูลใหป้ีฏิบติัุ
หน้ิาที�ตุามที�ได้้รับมอบหมาย 

(1) บทบาท หน้ิาที� และความรับผิด้ชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษัิทเป็ีนิผู้ที�มีบทบาทสำาคัญในิการกำาหนิด้ทิศทางธุัรกิจขององค์กร ตุลอด้จนิกำากับด้แูลการบรหิารจัด้การ
องค์กร ให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย วัตุถุปีระสงค์ ข้อบังคับ เพื�อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื�อปีระโยชน์ิที�ดี้ที�สุด้ของบริษัท 
และผู้ถือหุ้นิในิระยะยาวอยา่งยั�งยืนิ 

 คณะกรรมการบริษัทจ่งได้้จัด้ทำา “กฎบัตุรคณะกรรมการบริษัท” โด้ยมีวัตุถุปีระสงค์เพื�อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจ
บทบาท หน้ิาที� และความรับผิด้ชอบของตุนิ และแสด้งได้้ว่าจะสามารถปีฏิบัติุหน้ิาที�ดั้งกล่าวได้้อย่างมีปีระสิทธัิภาพ 
ปีระสิทธัผิล และมีความโปีรง่ใส โด้ยจะมีการทบทวนิกฎบัตุรดั้งกล่าวเป็ีนิปีระจำาอยา่งน้ิอยปีีละครั�ง

(2) คณะกรรมการชุด้ยอ่ย

 คณะกรรมการบริษัทได้้แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการชุด้ย่อยจำานิวนิ 4 คณะ ซ็่�งเป็ีนิผู้มีความรู้ความชำานิาญเกี�ยวข้องกับงานิ 
ที�เป็ีนิเรื�องเฉพาะตุามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื�อทำาหน้ิาที�พจิารณา กลั�นิกรองข้อมูล และเสนิอแนิะความเห็นิ
และแนิวทาง ก่อนินิำาเสนิอตุ่อคณะกรรมการบริษัท ปีระกอบด้้วย 

 (2.1) คณะกรรมการตุรวจสอบ (Audit Committee)

 (2.2) คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ (Corporate Governance and Sustainability Committee)2 

 (2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ (Nomination and Compensation Committee)

 (2.4) คณะกรรมการจัด้การ (Management Committee)

 องค์ปีระกอบ อำานิาจหน้ิาที� และความรับผิด้ชอบของคณะกรรมการชุด้ย่อย แสด้งอยู่ในิกฎบัตุรของคณะกรรมการ 
ชุด้ยอ่ยแตุ่ละชุด้ เพื�อใช้อ้างอิงในิการปีฏิบติัุหน้ิาที�ของกรรมการแตุ่ละคณะ โด้ยจะมีการทบทวนิกฎบัตุรดั้งกล่าวเป็ีนิปีระจำา 
อยา่งน้ิอยปีีละครั�ง 

(3) ขอบเขตุอำานิาจหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่่ายจัด้การ

 คณะกรรมการบริษัทตุระหนิักถ่งความสำาคัญในิขอบเขตุหนิ้าที�และความรับผิด้ชอบของตุนิ และมอบหมายอำานิาจ 
การจัด้การกิจการให้แก่ฝ่่ายจัด้การ รวมทั�งติุด้ตุามดู้แลฝ่่ายจัด้การให้ปีฏิบัติุหน้ิาที�ตุามที�ได้้รับมอบหมาย 

 (3.1) ความรับผิด้ชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท ปีระกอบด้้วย

(ก) พิจารณา อนุิมัติุ และ/หรือ ให้ความเห็นิในิเรื�องสำาคัญที�เกี�ยวกับการด้ำาเนิินิงานิของบริษัท เช่นิ กำาหนิด้
วัตุถุปีระสงค์ เป้ีาหมายหลัก วิสัยทัศน์ิ เป็ีนิตุ้นิ

(ข) สร้างวัฒนิธัรรมองค์กรให้ย่ด้มั�นิในิจริยธัรรม รวมทั�งปีฏิบัติุตุนิเป็ีนิตุ้นิแบบที�ดี้ 

2   อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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(ค) ดู้แลโครงสร้างและการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมตุ่อการบรรลุวัตุถุปีระสงค์และ 
เป้ีาหมายหลักในิการปีระกอบธุัรกิจอยา่งมีปีระสิทธัภิาพ

(ง) สรรหา พัฒนิา กำาหนิด้ค่าตุอบแทนิ และปีระเมินิผลงานิของปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร

(จ) กำาหนิด้โครงสร้างค่าตุอบแทนิที�เป็ีนิเครื�องจูงใจในิปีฏิบัติุงานิของบุคลากรให้สอด้คล้องกับวัตุถุปีระสงค์และ
เป้ีาหมายหลักขององค์กร 

 (3.2) คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่่ายจัด้การ มีหน้ิาที�พิจารณา กำาหนิด้ และกำากับดู้แลให้มีนิโยบายการด้ำาเนิินิงานิ 
ในิภาพรวมที�สอด้คล้องกับวัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักในิการปีระกอบธุัรกิจ โด้ยฝ่่ายจัด้การเสนิอ 
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัุด้สนิิใจเพื�อมอบหมายให้ฝ่่ายจัด้การนิำาไปีด้ำาเนิินิการ โด้ยฝ่่ายจัด้การมีหน้ิาที� 
ด้ำาเนิินิงานิและบริหารกิจการให้เป็ีนิไปีตุามกลยุทธั ์ นิโยบาย แผนิงานิที�คณะกรรมการบริษัทอนุิมัติุหรือให้ความ
เห็นิชอบแล้ว และฝ่่ายจัด้การมีหน้ิาที�รายงานิให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสมำาเสมอ 

(ก) กำาหนิด้และทบทวนิกลยุทธั ์เป้ีาหมาย แผนิงานิทางธุัรกิจ และงบปีระมาณปีระจำาปีี

(ข) จัด้ให้มีและกำากับดู้แลการควบคุมภายในิและระบบการบริหารความเสี�ยงอยา่งเหมาะสมเพียงพอ

(ค) กำาหนิด้อำานิาจด้ำาเนิินิการที�เหมาะสมกับความรับผิด้ชอบของฝ่่ายจัด้การ อาทิเชน่ิ การกำาหนิด้อำานิาจในิการ
อนุิมัติุรายการทางการเงินิ (Line of Authority) เป็ีนิตุ้นิ

(ง)  กำาหนิด้กรอบการจัด้สรรทรพัยากร การพฒันิาและงบปีระมาณ เชน่ิ นิโยบายและแผนิการบรหิารจัด้การบุคคล 
นิโยบายการพัฒนิาด้้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศ

(จ) ติุด้ตุามดู้แลและปีระเมินิผลการด้ำาเนิินิงานิตุามที�ได้้มอบหมายให้ฝ่่ายจัด้การด้ำาเนิินิงานิตุามนิโยบายและแผนิ 
ที�กำาหนิด้ไว้

(ฉ) กำากับดู้แลให้มีการเปิีด้เผยข้อมูลที�ถูกตุ้องครบถ้วนิ และมีความนิ่าเชื�อถือตุ่อสาธัารณะ ทั�งข้อมูลทางการเงินิ 
และข้อมูลที�ไม่ใชข่้อมูลทางการเงินิ 

  ทั�งนีิ� ฝ่่ายจัด้การจะเป็ีนิผู้ด้ำาเนิินิการจัด้การ (Execution) ให้เป็ีนิไปีตุามกลยุทธั์ นิโยบาย หรือแผนิงานิที� 
คณะกรรมการบรษัิทได้้อนิมัุติุแล้ว โด้ยฝ่่ายจัด้การจะรบัผดิ้ชอบการตัุด้สินิใจด้ำาเนิินิงานิตุ่าง ๆ  ทั�งในิด้้านิการด้ำาเนิินิ
ธุัรกิจ การตุลาด้ การขาย การจัด้ซ็ื�อจัด้จ้าง การจัด้การทรัพยากร การบริหารงานิบุคคล และด้้านิการบริหารงานิ
ทั�วไปี เป็ีนิตุ้นิ
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หลักปฏิิบัติ 2
กำาหนดวัตถืุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่ี�เป็นไปเพืั�อความยั�งยืน

หลักปฏิิบัติ 2.1 การกำาหนดวัตถืุประสงค์และเป้าหมายหลัก
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ�งตุ่อการกำาหนิด้วัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจของกิจการ 
ให้สามารถเติุบโตุคู่กับสังคมด้้วยความยั�งยืนิ สร้างคุณค่าและเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนัิกงานิ ผู้ถือหุ้นิ ผู้มีสว่นิ
ได้้เสีย และสังคมโด้ยรวม และสร้างวัฒนิธัรรมองค์กรที�อยูภ่ายใตุ้หลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้

(1) คณะกรรมการบริษัทรับผิด้ชอบดู้แลในิการกำาหนิด้วัตุถุปีระสงค์และเปี้าหมายหลัก (Objectives) ที�ชัด้เจนิ เหมาะสม 
สอด้คล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถใช้เป็ีนิแนิวคิด้หลักในิการกำาหนิด้รูปีแบบธุัรกิจ (Business Model) และ
สื�อสารให้ทกุคนิในิองค์กรขบัเคลื�อนิไปีในิทิศทางเดี้ยวกันิ โด้ยจัด้ทำาเป็ีนิวิสยัทัศน์ิ และค่านิิยมรว่มขององค์กร (Vision and 
Values) หรือวัตุถุปีระสงค์และหลักการ (Principles and Purposes) 

(2) เพื�อให้บรรลุวัตุถปุีระสงค์หรือเป้ีาหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกำาหนิด้รูปีแบบธุัรกิจ (Business Model) ที�สามารถ
สร้างคุณค่าให้ทั�งแก่กิจการ ผู้มีสว่นิได้้เสีย และสังคมโด้ยรวมควบคู่กันิไปี โด้ยพิจารณาถ่ง 

(ก)  สภาพแวด้ล้อมและการเปีลี�ยนิแปีลงปัีจจัยตุ่าง ๆ รวมทั�งการนิำานิวัตุกรรมและเทคโนิโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม
(ข)  ความตุ้องการของลูกค้าและผู้มีสว่นิได้้เสีย
(ค)  ความพร้อม ความชำานิาญ ความสามารถในิการแขง่ขันิของกิจการ

(3) ค่านิิยมขององค์กรจะมีสว่นิหน่ิ�งที�สะท้อนิคุณลักษณะของการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้  เชน่ิ ความรับผิด้ชอบในิผลการกระทำา  
(Accountability) ความเที�ยงธัรรม (Integrity) ความโปีรง่ใส (Transparency) ความเอาใจใส ่(Due Consideration of 
Social and Environmental Responsibilities) เป็ีนิตุ้นิ

(4) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสื�อสารและเสริมสร้างให้วัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักขององค์กรสะท้อนิอยู่ในิการ
ตัุด้สินิใจและการด้ำาเนิินิงานิของบุคลากรในิทุกระดั้บ เพื�อเป็ีนิวัฒนิธัรรมองค์กร

หลักปฏิิบัติ 2.2 กลยุที่ธ์์ที่างธ์ุรกิจและแผู้นงานประจำาปีสอดคล�องกับวัตถืุประสงค์และเป้าหมายหลัก
วัตุถุปีระสงค์ เป้ีาหมาย และกลยุทธั์ทางธุัรกิจ ทั�งปีระจำาปีีและระยะกลาง จะตุ้องสอด้คล้องกับการบรรลุวัตุถุปีระสงค์และ 
เป้ีาหมายหลักของกิจการ โด้ยมีการนิำานิวัตุกรรม และเทคโนิโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม และปีลอด้ภัย

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้การจัด้ทำากลยุทธั์ทางธุัรกิจและแผนิงานิปีระจำาปีี สอด้คล้องกับวัตุถุปีระสงค์และ 
เป้ีาหมายหลักของกิจการ โด้ยคำาน่ิงถ่งปัีจจัยแวด้ล้อม โอกาส และความเสี�ยงที�บริษัทยอมรับได้้ และสนัิบสนุินิให้มีการ 
จัด้ทำากลยุทธัร์ะยะกลาง (3 ถ่ง 5 ปีี) ด้้วย เพื�อให้มั�นิใจว่ากลยุทธัแ์ละแผนิงานิปีระจำาปีีได้้คำาน่ิงถ่งผลกระทบในิระยะเวลา
ที�ยาวข่�นิและสามารถคาด้การณ์ได้้ตุามสมควร 
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(2)  ในิการกำาหนิด้กลยุทธัแ์ละแผนิงานิปีระจำาปีี คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวด้ล้อม ปัีจจัย
และความเสี�ยงตุ่าง ๆ ที�อาจมีผลกระทบตุ่อผู้มีสว่นิได้้เสียที�เกี�ยวข้องตุลอด้สาย Value Chain รวมทั�งปัีจจัยตุ่าง ๆ ที�อาจ
มีผลตุ่อการบรรลุเป้ีาหมายหลักของบริษัท โด้ยมีกลไกที�ทำาให้เข้าใจความตุ้องการของผู้มีสว่นิได้้เสีย 

(3) ในิการกำาหนิด้กลยุทธั์ คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มีการส่งเสริมการสร้างนิวัตุกรรม และนิำานิวัตุกรรม และ
เทคโนิโลยีมาใช้ในิการสร้างความสามารถในิการแขง่ขันิและตุอบสนิองความตุ้องการของผู้มีสว่นิได้้เสีย โด้ยยังคงอยูบ่นิ
พื�นิฐานิของความรับผิด้ชอบตุ่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม

(4) เป้ีาหมายที�กำาหนิด้จะตุ้องเหมาะสมกับสภาพแวด้ล้อมทางธุัรกิจและศักยภาพขององค์กร โด้ยคณะกรรมการบริษัท 
จะกำาหนิด้เป้ีาหมายทั�งที�เป็ีนิตัุวเงินิและไม่ใชตัุ่วเงินิ โด้ยการบรรลุเป้ีาหมายจะตุ้องมาจากการปีระกอบธุัรกิจอยา่งสุจริตุ 
เที�ยงตุรง และโปีรง่ใส 

(5) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มีการสื�อสารวัตุถปุีระสงค์และเป้ีาหมายหลักขององค์กร ผา่นิวิสยัทัศน์ิ พนัิธักิจ และ
ค่านิิยมองค์กร รวมทั�งกลยุทธัแ์ละแผนิงานิ ให้ทุกคนิในิกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจถ่งความสำาคัญโด้ยทั�วกันิ 

(6) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มีการจัด้สรรทรัพยากรและการควบคุมการด้ำาเนิินิงานิที�เหมาะสม รวมทั�งติุด้ตุาม
ดู้แลเพื�อให้มั�นิใจว่ามีการนิำาไปีใช้ปีฏิบัติุและด้ำาเนิินิการตุามกลยุทธัแ์ละแผนิงานิปีระจำาปีี 3

3 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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หลักปฏิิบัติ 3
เสริมสร�างคณะกรรมการบริษััที่ที่ี�มีประสิที่ธ์ิผู้ล

หลักปฏิิบัติ 3.1 โครงสร�าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบในิการกำาหนิด้และทบทวนิโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั�งในิเรื�อง 
องค์ปีระกอบ คุณสมบัติุ ความเชี�ยวชาญ ปีระสบการณ์ จำานิวนิกรรมการที�เหมาะสมกับธุัรกิจ สัด้สว่นิกรรมการอิสระ เพื�อให้
มีความเหมาะสมและจำาเปีน็ิตุ่อการบรรลวัุตุถปุีระสงค์และเปีา้หมายหลักที�กำาหนิด้ไว้ โด้ยรายละเอียด้ที�เกี�ยวขอ้งได้้กำาหนิด้ไว้
ในิกฎบัตุรคณะกรรมการบริษัท

(1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท ปีระกอบด้้วยบุคคลซ่็�งมีความรู้ความสามารถ เป็ีนิผู้มีบทบาทสำาคัญในิการกำาหนิด้นิโยบาย
ของกลุ่มบริษัท โด้ยรว่มกับฝ่่ายจัด้การ วางแผนิการด้ำาเนิินิงานิทั�งระยะสั�นิ ระยะยาว ตุลอด้จนิกำาหนิด้นิโยบายการเงินิ  
การบรหิารความเสี�ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำาคัญในิการกำากับด้แูลตุรวจสอบ และปีระเมนิิผลการด้ำาเนิินิงานิ 
ของบริษัท และผลการปีฏิบัติุงานิของผู้บริหารระดั้บสูงให้เป็ีนิไปีตุามแผนิที�วางไว้

 คณะกรรมการบริษัทปีระกอบด้้วยกรรมการและกรรมการอิสระ ในิจำานิวนิและคุณสมบัติุตุามที�ปีระกาศที�เกี�ยวข้องของ
สำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์และคณะกรรมการกำากับตุลาด้ทุนิกำาหนิด้ 

 คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้องค์ปีระกอบของคณะกรรมการบริษัทปีระกอบด้้วยกรรมการที�มีคุณสมบัติุหลากหลาย 
ทั�งในิด้้านิทักษะ ปีระสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้้านิ ตุลอด้จนิเพศและอายุ ที�จำาเป็ีนิตุ่อการบรรลุ
วัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักขององค์กร เพื�อให้มั�นิใจว่าจะได้้คณะกรรมการบรษัิทโด้ยรวมที�มีคณุสมบัติุเหมาะสม และ
มีกรรมการที�ไม่ได้้เป็ีนิผู้บริหารอยา่งน้ิอย 1 คนิที�มีปีระสบการณ์ในิธุัรกิจหรืออุตุสาหกรรมหลักที�บริษัทด้ำาเนิินิกิจการอยู่

(2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำาหนิด้จำานิวนิกรรมการให้มีความเหมาะสมกับขนิาด้ ปีระเภท และความซ็ับซ็้อนิของ
ธุัรกิจของบริษัท เพื�อให้กรรมการสามารถปีฏิบัติุหน้ิาที�ได้้อย่างมีปีระสิทธัิภาพ โด้ยคณะกรรมการบริษัทตุ้องมีจำานิวนิ 
ไม่น้ิอยกว่า 5 คนิ และไม่เกินิ 12 คนิ โด้ยที�กรรมการไม่น้ิอยกว่าก่�งหนิ่�งของจำานิวนิกรรมการทั�งหมด้ตุ้องมีถิ�นิที�อยู่ในิ 
ราชอาณาจักร

(3) คณะกรรมการบริษัทจะมีสัด้ส่วนิระหว่างกรรมการที�เป็ีนิผู้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็ีนิผู้บริหารที�สะท้อนิอำานิาจที� 
ถ่วงด้ลุกันิอยา่งเหมาะสม โด้ยกรรมการสว่นิใหญเ่ป็ีนิกรรมการที�ไมเ่ปีน็ิผู้บรหิารที�สามารถใหค้วามเหน็ิเกี�ยวกับการทำางานิ
ของฝ่่ายจัด้การได้้อย่างอิสระ และกรรมการอิสระมีจำานิวนิและคุณสมบัติุตุามหลักเกณฑ์ิของสำานัิกงานิคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรพัยแ์ละตุลาด้หลักทรพัย ์และตุลาด้หลักทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทย ทั�งนีิ� จะมีการด้แูลให้กรรมการอิสระทำางานิ
รว่มกับคณะกรรมการบริษัททั�งหมด้ได้้อยา่งมีปีระสิทธัภิาพและแสด้งความเห็นิได้้อยา่งอิสระ

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิีด้เผยนิโยบายในิการกำาหนิด้องค์ปีระกอบของคณะกรรมการบริษัทที�มีความหลากหลายและ
ข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ปีระวัติุการศ่กษา ปีระสบการณ์ สัด้ส่วนิการถือหุ้นิ จำานิวนิปีีที�ด้ำารงตุำาแหนิ่งกรรมการ 
และการด้ำารงตุำาแหนิง่กรรมการในิบรษัิทจด้ทะเบยีนิอื�นิ ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรอื แบบแสด้งรายการขอ้มลูปีระจำาปีี /  
รายงานิปีระจำาปีี (“แบบ  56-1 One Report”) และบนิ website ของบริษัท 4

 

4 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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หลักปฏิิบัติ 3.2 บที่บาที่และหน�าที่ี�ของประธ์านกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที�เหมาะสมเป็ีนิปีระธัานิกรรมการ และดู้แลให้มั�นิใจว่าองค์ปีระกอบและการด้ำาเนิินิงานิ
ของคณะกรรมการบริษัท เอื�อตุ่อการใช้ดุ้ลพินิิจในิการตัุด้สินิใจอยา่งมีอิสระ

(1) ปีระธัานิกรรมการ และปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร มีหน้ิาที�ความรับผิด้ชอบตุ่างกันิ ทั�งนีิ� คณะกรรมการบริษัทได้้กำาหนิด้
บทบาทและอำานิาจหนิ้าที�ของปีระธัานิกรรมการ และปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารไว้อย่างชัด้เจนิเพื�อไม่ให้คนิใด้คนิหนิ่�ง 
มีอำานิาจโด้ยไม่จำากัด้ 

(2) การแบง่หน้ิาที�ความรับผิด้ชอบของปีระธัานิกรรมการ ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร

 (2.1) บทบาทหน้ิาที�หลักของปีระธัานิกรรมการ 

(ก) เป็ีนิผู้นิำาของคณะกรรมการบริษัท กำากับ ติุด้ตุาม และดู้แลให้มั�นิใจได้้ว่า การปีฏิบัติุหน้ิาที�ของคณะกรรมการ
บริษัทมีปีระสิทธัภิาพและบรรลุตุามวัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักขององค์กร

(ข) สนัิบสนุินิให้กรรมการทกุท่านิมีสว่นิรว่มในิการสง่เสรมิใหเ้กิด้วัฒนิธัรรมองค์กรที�มีจริยธัรรม และก่อให้เกิด้การ
กำากับดู้แลกิจการที�ดี้

(ค) กำาหนิด้วาระการปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท โด้ยหารอืรว่มกับปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร และมีมาตุรการด้แูล
ให้เรื�องสำาคัญได้้ถูกบรรจุเป็ีนิวาระการปีระชุม

(ง) จัด้สรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที�ฝ่่ายจัด้การจะเสนิอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปีรายปีระเด็้นิสำาคัญ 
อยา่งรอบคอบโด้ยทั�วกันิ สง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดุ้ลยพินิิจที�รอบคอบ ให้ความเห็นิได้้อยา่งอิสระ

(จ) เสริมสร้างความสัมพันิธั์อันิดี้ระหว่างกรรมการที�เป็ีนิผู้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็ีนิผู้บริหาร และระหว่าง 
คณะกรรมการบริษัท และฝ่่ายจัด้การ

 (2.2) บทบาทหน้ิาที�หลักของปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร 

(ก) เป็ีนิผู้นิำาของฝ่่ายจัด้การ  

(ข) พิจารณาและจัด้ทำานิโยบาย กลยุทธั ์ภารกิจ เป้ีาหมายทางการเงินิ แผนิงานิทางธุัรกิจ และงบปีระมาณปีระจำาปีี  
เพื�อนิำาเสนิอตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุิมัติุ

(ค) บรหิารจัด้การ กำากับด้แูล และปีฏิบติัุงานิปีระจำาตุามปีกติุธุัรกิจ และ/หรือ บริหารงานิปีระจำาวันิเพื�อปีระโยชน์ิ
ของบริษัท และให้เป็ีนิไปีตุามวัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลัก วิสัยทัศน์ิ พันิธักิจ กลยุทธั์ แผนิธุัรกิจ และ 
งบปีระมาณตุามที�ได้้รับมอบหมาย และ/หรือ อนุิมัติุจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ

(ง) ติุด้ตุาม ตุรวจสอบ ควบคุม และพัฒนิาการด้ำาเนิินิงานิของบริษัท บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม เพื�อให้มี 
ผลปีระกอบการที�ดี้ตุามเป้ีาหมาย เพื�อปีรับปีรุงและพัฒนิาให้มีผลปีระกอบการที�ดี้ข่�นิ 

(จ) ออกหลักเกณฑ์ิ ปีระกาศ และคำาสั�งที�เกี�ยวกับการด้ำาเนิินิกิจการ เพื�อให้สอด้คล้องกับนิโยบายของบริษัทและ
เพื�อปีระโยชน์ิในิการบริหารงานิของบริษัทอยา่งมีปีระสิทธัภิาพ 

(ฉ) ออกระเบียบ ขั�นิตุอนิ และวิธัีปีฏิบัติุงานิตุามความเหมาะสม และดู้แลให้บุคลากรในิฝ่่ายตุ่าง ๆ ด้ำาเนิินิงานิ 
ให้สอด้คล้องกับแผนิกลยุทธั์และเป้ีาหมายของแตุ่ละฝ่่ายได้้อย่างมีปีระสิทธัิภาพและปีระสิทธัิผล รวมถ่ง
พัฒนิาบุคลากรอยา่งตุ่อเนืิ�อง

(ช) พิจารณาอนิมัุติุการด้ำาเนิินิงานิที�เป็ีนิธุัรกรรมปีกติุธุัรกิจ ตุลอด้จนิการด้ำาเนิินิงานิที�เป็ีนิรายการสนิบัสนุินิธุัรกิจ
ปีกติุของบริษัท ซ็่�งมีเงื�อนิไขทางการค้าทั�วไปี ทั�งนีิ� ภายใตุ้บังคับของหลักเกณฑ์ิของสำานัิกงานิคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ รวมถ่งตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยเกี�ยวกับการทำารายการที� 
เกี�ยวโยงกันิและรายการได้้มาจำาหนิ่ายไปีซ็่�งสินิทรัพย์ 
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(ซ็) มอบอำานิาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื�นิใด้ปีฏิบัติุงานิที�กำาหนิด้ในินิามของปีระธัานิ
เจ้าหน้ิาที�บรหิาร ทั�งนีิ� การมอบอำานิาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดั้งกล่าวจะตุ้องอยูภ่ายใตุ้ขอบเขตุอำานิาจ
ที�ระบุไว้ในิหนัิงสือมอบอำานิาจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ิ หรือมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตุาม  
การมอบหมายข้างตุ้นิจะตุ้องไม่เป็ีนิการมอบอำานิาจช่วงหรือมอบหมายที�ทำาให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิารหรือ
ผู้ได้้รับมอบอำานิาจใด้ ๆ  ที�มีความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิหรือความขัด้แย้งกับบริษัท สามารถอนุิมัติุธุัรกรรม
ดั้งกล่าวได้้  ในิกรณนีีิ�ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิารไมมี่อำานิาจในิการอนุิมติัุธุัรกรรมดั้งกล่าว โด้ยตุ้องเสนิอธุัรกรรม
ดั้งกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ (แล้วแตุ่กรณ)ี พจิารณาและให้ความเห็นิชอบ 
เว้นิแตุ่ธุัรกรรมดั้งกล่าวเป็ีนิธุัรกรรมปีกติุและมีหลักเกณฑ์ิเดี้ยวกับการทำารายการกับบุคคลภายนิอก (Arm's 
Length) ซ็่�งเป็ีนิไปีตุามหลักการที�คณะกรรมการของบริษัทได้้อนุิมัติุไว้แล้ว

(ฌ) ปีฏิบัติุการอื�นิใด้ตุามที�ได้้รับมอบหมายและได้้รับมอบอำานิาจจากคณะกรรมการบริษัท

(3) ในิกรณีที�ปีระธัานิกรรมการและปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารไม่ได้้แยกจากกันิอยา่งชัด้เจนิ คณะกรรมการบริษัทจะสง่เสริม 
ให้เกิด้การถ่วงดุ้ลอำานิาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่่ายจัด้การ โด้ยจะพิจารณากำาหนิด้ให้องค์ปีระกอบ 
คณะกรรมการบรษัิทปีระกอบด้้วยกรรมการอิสระมากกว่าก่�งหน่ิ�ง และ/หรอื แตุ่งตัุ�งกรรมการอิสระคนิหน่ิ�งรว่มพจิารณา
กำาหนิด้วาระการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท โด้ยอาจแตุ่งตัุ�งเป็ีนิปีระธัานิกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) 5 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายให้กรรมการอิสระด้ำารงตุำาแหนิ่งตุ่อเนืิ�องไม่เกินิ 9 ปีี นัิบจากวันิที�ได้้รับการแตุ่งตัุ�งให้ 
ด้ำารงตุำาแหนิง่กรรมการอิสระครั�งแรก อยา่งไรก็ดี้ คณะกรรมการบรษัิทอาจเสนิอแตุ่งตัุ�งกรรมการอิสระนัิ�นิให้ด้ำารงตุำาแหนิง่
ตุ่อไปี หากคณะกรรมการบริษัทได้้พิจารณาถ่งคุณสมบัติุ ความรู้ ความสามารถ ปีระสบการณ์ และความจำาเปี็นิตุ่าง ๆ  
อยา่งสมเหตุุสมผล และเพื�อปีระโยชน์ิตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบริษัท 

(5) เพื�อให้เรื�องสำาคัญได้้รับการพิจารณากลั�นิกรองโด้ยละเอียด้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้้พิจารณาแตุ่งตัุ�ง 
คณะกรรมการชุด้ยอ่ย เพื�อพิจารณาปีระเด็้นิเฉพาะเรื�อง กลั�นิกรองข้อมูล และเสนิอแนิะแนิวทางพิจารณา ก่อนิเสนิอให้
คณะกรรมการบรษัิท โด้ยองค์ปีระกอบ อำานิาจหนิา้ที� และความรบัผดิ้ชอบของคณะกรรมการชุด้ยอ่ย แสด้งอยูใ่นิกฎบตัุร
ของคณะกรรมการชุด้ยอ่ยแตุ่ละคณะ

(6) คณะกรรมการบรษัิทจะด้แูลให้มกีารเปิีด้เผยขอ้มูลบทบาทและหน้ิาที�ของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุด้ยอ่ย  
จำานิวนิครั�งของการปีระชุม จำานิวนิครั�งที�กรรมการแตุ่ละท่านิเข้าร่วมปีระชุมในิปีีที�ผ่านิมา รวมถ่งรายงานิผลการ 
ปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการชุด้ยอ่ย ตุามที�กฎหมายหรือปีระกาศที�เกี�ยวข้องกำาหนิด้

หลักปฏิิบัติ 3.3 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทจะกำากับดู้แลใหก้ารสรรหาและคัด้เลือกกรรมการมีกระบวนิการที�โปีรง่ใสและชดั้เจนิ เพื�อให้ได้้กรรมการ
ที�มีคุณสมบัติุสอด้คล้องกับองค์ปีระกอบที�กำาหนิด้ไว้

(1) คณะกรรมการบริษัทได้้แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ เพื�อทำาหน้ิาที�สรรหาบุคคลที�เหมาะสม 
เพื�อเป็ีนิกรรมการของบริษัท ซ็่�งอาจมีปีระธัานิเป็ีนิกรรมการอิสระ

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ จะจัด้ให้มีการปีระชุมเพื�อพิจารณาหลักเกณฑ์ิและวิธักีาร สรรหาบุคคล 
เพื�อให้ได้้กรรมการที�มีคณุสมบติัุที�จะทำาให้คณะกรรมการบรษัิท มีความรูค้วามชำานิาญที�เหมาะสม รวมทั�งมีการพิจารณา
ปีระวัติุของบุคคลดั้งกล่าวและเสนิอความเห็นิตุ่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนิจะนิำาเสนิอตุ่อที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิให้เป็ีนิผู้แตุ่งตัุ�ง 
กรรมการ นิอกจากนีิ� ผู้ถือหุ้นิจะได้้รับข้อมูลอยา่งเพียงพอเกี�ยวกับบุคคลที�ได้้รับการเสนิอชื�อเพื�อปีระกอบการตัุด้สินิใจ

5 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันิที� 20 มกราคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 20 มกราคม 2564
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(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ จะจัด้ให้มีการทบทวนิหลักเกณฑ์ิและวิธัีการสรรหากรรมการเพื�อ 
เสนิอแนิะตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา ก่อนิที�จะมีการสรรหากรรมการที�ครบวาระ ในิกรณีที�คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิเสนิอชื�อกรรมการรายเดิ้ม จะคำาน่ิงถ่งผลการปีฏิบัติุหน้ิาที�ของกรรมการรายดั้งกล่าว
ปีระกอบด้้วย

(4) ในิกรณีที�มีการแตุ่งตัุ�งบุคคลใด้ให้เป็ีนิที�ปีรก่ษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิเพื�อให้คำาปีรก่ษาและ
แนิะนิำาในิการด้ำาเนิินิการขา้งตุ้นิ จะจัด้ให้มีการเปิีด้เผยขอ้มูลของที�ปีรก่ษานัิ�นิไว้ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรอื แบบ 56-1 
One Report รวมทั�งความเป็ีนิอิสระหรือไม่มีความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ 6

หลักปฏิิบัติ 3.4 ค่าตอบแที่นกรรมการ
ที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิมีอำานิาจพจิารณาอนุิมัติุค่าตุอบแทนิกรรมการ ดั้งนัิ�นิ ในิการเสนิอค่าตุอบแทนิกรรมการตุ่อที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ 
คณะกรรมการบริษัทจะพจิารณาให้โครงสรา้งและอัตุราค่าตุอบแทนิมีความเหมาะสมกับภาระหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบ จูงใจ
ให้คณะกรรมการบริษัทนิำาพาองค์กรให้ด้ำาเนิินิงานิตุามเป้ีาหมายทั�งระยะสั�นิและระยะยาว

(1) คณะกรรมการบริษัทได้้จัด้ตัุ�ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ ซ็่�งอาจมีปีระธัานิเป็ีนิกรรมการอิสระ เพื�อ
ทำาหน้ิาที�พิจารณานิโยบายและหลักเกณฑ์ิในิการกำาหนิด้ค่าตุอบแทนิของกรรมการ 

(2) ค่าตุอบแทนิกรรมการ สอด้คล้องกับกลยุทธัแ์ละเป้ีาหมายระยะยาวของบรษัิท ปีระสบการณ ์ภาระหนิา้ที� ขอบเขตุ บทบาท 
และความรับผิด้ชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถ่งปีระโยชน์ิที�บริษัทคาด้ว่าจะได้้รับจากกรรมการ 
แตุ่ละท่านิ กรรมการที�ได้้รบัมอบหมายหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบเพิ�มข่�นิ (เชน่ิ คณะกรรมการชุด้ยอ่ย) จะได้้รบัการพจิารณา 
กำาหนิด้ค่าตุอบแทนิเพิ�มที�เหมาะสม โด้ยอยู่ในิลักษณะที�เปีรียบเทียบได้้กับระดั้บที�ปีฏิบัติุอยู่ในิอุตุสาหกรรมที�ปีระกอบ
ธุัรกิจเดี้ยวกันิและบริษัทที�มีขนิาด้ใกล้เคียงกันิ 

(3) ผู้ถือหุ้นิเป็ีนิผู้อนุิมัติุโครงสร้างและอัตุราค่าตุอบแทนิกรรมการ ไม่ว่าจะกำาหนิด้ในิรูปีแบบที�เป็ีนิตัุวเงินิหรือไม่เป็ีนิตัุวเงินิ  
โด้ยคณะกรรมการบริษัทมีหน้ิาที�พิจารณากำาหนิด้ค่าตุอบแทนิให้มีความเหมาะสม ทั�งค่าตุอบแทนิในิอัตุราคงที� (เช่นิ  
ค่าตุอบแทนิปีระจำา เบี�ยปีระชุม) และค่าตุอบแทนิตุามผลการด้ำาเนิินิงานิ (เช่นิ โบนิัส บำาเหนิ็จ) โด้ยเชื�อมโยงกับมูลค่า 
ที�บริษัทได้้สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้นิ สอด้คล้องกับธุัรกิจ/อุตุสาหกรรมเดี้ยวกันิ และไม่อยู่ในิระดั้บที�สูงเกินิไปีจนิทำาให้ 
เกิด้การมุ่งเน้ินิแตุ่ผลปีระกอบการระยะสั�นิ

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีการเปิีด้เผยนิโยบายและหลักเกณฑ์ิการกำาหนิด้ค่าตุอบแทนิกรรมการที�สะท้อนิถ่ง 
ภาระหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบของแตุ่ละคนิ รวมทั�งรูปีแบบและจำานิวนิของค่าตุอบแทนิด้้วย ทั�งนีิ� จำานิวนิเงินิ 
ค่าตุอบแทนิที�เปิีด้เผย จะรวมถ่งค่าตุอบแทนิที�กรรมการแตุ่ละท่านิได้้รบัจากการเปีน็ิกรรมการของบรษัิทยอ่ย (หากม)ี ด้้วย

(5) ในิกรณีที�มีการแตุ่งตัุ�งบุคคลใด้ให้เป็ีนิที�ปีรก่ษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิเพื�อให้คำาปีรก่ษาและ
แนิะนิำาในิการด้ำาเนิินิการขา้งตุ้นิ จะจัด้ให้มีการเปิีด้เผยขอ้มูลของที�ปีรก่ษานัิ�นิไว้ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรอื แบบ 56-1 
One Report รวมทั�งความเป็ีนิอิสระหรือไม่มีความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ 7

6   อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
7 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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หลักปฏิิบัติ 3.5 การปฏิิบัติหน�าที่ี�และจัดสรรเวลาอย่างเพีัยงพัอของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้กรรมการทุกท่านิมีความรับผิด้ชอบในิการปีฏิบัติุหน้ิาที�และจัด้สรรเวลาอยา่งเพียงพอ

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนัิบสนุินิให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้ิาที�ของตุนิ โด้ยบริษัทจะจัด้ให้มีการปีฐมนิิเทศแก่
กรรมการใหม ่เพื�อแนิะนิำาภาพรวมของธุัรกิจ แนิวทางการด้ำาเนิินิงานิ รวมถ่งให้ขอ้มูลอื�นิ ๆ  ที�เป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อการปีฏิบติัุ
หน้ิาที�ของกรรมการใหม่  

(2) คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายวางหลักเกณฑ์ิในิการด้ำารงตุำาแหนิ่งในิบริษัทจด้ทะเบียนิอื�นิของกรรมการ ไม่ควรเกินิ  
5 แห่ง เพื�อให้มั�นิใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในิการปีฏิบัติุหน้ิาที�ในิบริษัทได้้อย่างเพียงพอ และจัด้ให้มีระบบการ
รายงานิการด้ำารงตุำาแหนิ่งอื�นิของกรรมการและเปิีด้เผยให้เป็ีนิที�รับทราบ

(3) ในิกรณีที�กรรมการด้ำารงตุำาแหนิ่งกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือมีส่วนิได้้เสีย ไม่ว่าโด้ยตุรงหรือโด้ยอ้อม ในิกิจการอื�นิ 
ที�มีความขัด้แย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื�อปีระโยชนิ์ของตุนิ คณะกรรมการบริษัทจะกำาหนิด้
มาตุรการป้ีองกันิอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นิรับทราบตุามความเหมาะสม กล่าวคือ กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท มีหน้ิาที�ตุ้องรายงานิส่วนิได้้เสียของตุนิและบุคคลที�เกี�ยวข้อง ตุามหลักเกณฑ์ิและวิธัีการรายงานิส่วนิได้้เสีย 
ที�คณะกรรมการบริษัทกำาหนิด้ เพื�อป้ีองกันิความขัด้แย้งทางผลปีระโยชนิ์ที�อาจจะเกิด้ข่�นิ และห้ามมีส่วนิร่วมในิการ
พิจารณาและอนุิมัติุเรื�องนัิ�นิ ๆ ในิกรณีที�ตุนิเองมีสว่นิได้้เสียในิเรื�องที�บริษัทจะเข้าทำารายการดั้งกล่าว  

(4) คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายสนัิบสนุินิให้กรรมการแตุ่ละท่านิเข้าร่วมปีระชุม ไม่น้ิอยกว่าร้อยละ 75 ของจำานิวนิ 
การปีระชุมคณะกรรมการบริษัททั�งหมด้ที�ได้้จัด้ให้มีข่�นิในิรอบปีี

หลักปฏิิบัติ 3.6 การกำากับด้แลบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม
คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีกรอบและกลไกในิการกำากับดู้แลนิโยบายและการด้ำาเนิินิงานิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในิระดั้บที�เหมาะสมกับกิจการ และจะติุด้ตุามดู้แลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกตุ้องตุรงกันิ โด้ยการกำาหนิด้
นิโยบายการกำากับดู้แลบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มเป็ีนิลายลักษณ์อักษร ซ็่�งรวมถ่ง 

(1) การแตุ่งตัุ�งบุคคลไปีเป็ีนิกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานิาจควบคุมในิบริษัทยอ่ย 

(2) การกำาหนิด้ขอบเขตุหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบของบุคคลที�เป็ีนิตัุวแทนิของบริษัทตุามข้อ (1) และให้ตัุวแทนิของบริษัท
ดู้แลให้การปีฏิบัติุเป็ีนิไปีตุามนิโยบายของบริษัทย่อย และในิกรณีที�บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนิอื�นิ ตัุวแทนิของบริษัท 
จะทำาหน้ิาที�อยา่งดี้ที�สุด้เพื�อผลปีระโยชน์ิของบริษัทยอ่ย และให้สอด้คล้องกับนิโยบายของบริษัท

(3) ระบบการควบคุมภายในิของบริษัทย่อยที�เหมาะสมและรัด้กุมเพียงพอและการทำารายการตุ่าง ๆ เป็ีนิไปีอย่างถูกตุ้อง 
ตุามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ิที�เกี�ยวข้อง

(4) การเปิีด้เผยข้อมูลฐานิะการเงินิและผลการด้ำาเนิินิงานิการทำารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันิ การได้้มาหรือจำาหนิ่ายไปี 
ซ็่�งทรัพย์สินิ การทำารายการอื�นิที�สำาคัญ เชน่ิ การเพิ�มทุนิ การลด้ทุนิ การเลิกบริษัทยอ่ย เป็ีนิตุ้นิ

 ทั�งนีิ� หากเป็ีนิการเข้ารว่มลงทุนิในิกิจการอื�นิอยา่งมีนัิยสำาคัญ เชน่ิ มีสัด้สว่นิการถือหุ้นิที�มีสิทธัอิอกเสียงตัุ�งแตุ่ร้อยละ 20 
แตุ่ไมเ่กินิร้อยละ 50 และจำานิวนิเงินิลงทนุิหรอือาจตุ้องลงทนุิเพิ�มเติุมมีนัิยสำาคัญตุ่อบรษัิท ในิกรณทีี�จำาเปีน็ิ คณะกรรมการ
บริษัทจะดู้แลให้มีการจัด้ทำา Shareholder Agreement หรือข้อตุกลงอื�นิ เพื�อให้เกิด้ความชัด้เจนิเกี�ยวกับอำานิาจในิการ
บริหารจัด้การและการมีส่วนิร่วมในิการตัุด้สินิใจในิเรื�องสำาคัญ การติุด้ตุามผลการด้ำาเนิินิงานิ เพื�อสามารถใช้เปี็นิข้อมูล
ในิการจัด้ทำางบการเงินิของบริษัทได้้ตุามมาตุรฐานิและกำาหนิด้เวลา
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หลักปฏิิบัติ 3.7 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััที่ 
คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายจัด้ให้มีการปีระเมินิผลการปีฏิบัติุหน้ิาที�ปีระจำาปีีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ชุด้ยอ่ย และกรรมการรายบุคคล โด้ยผลปีระเมินิจะถูกนิำาไปีใช้สำาหรับการพัฒนิาการปีฏิบัติุหน้ิาที�ตุ่อไปี

(1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด้ยอ่ย จะปีระเมินิผลการปีฏิบติัุงานิอย่างน้ิอยปีีละ 1 ครั�ง เพื�อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันิพิจารณาผลงานิและปัีญหาเพื�อการปีรับปีรุงแก้ไขตุ่อไปี โด้ยกำาหนิด้บรรทัด้ฐานิที�จะใช้เปีรียบเทียบกับผลการ
ปีฏิบัติุงานิอยา่งมีหลักเกณฑ์ิ

(2) ในิการปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิ อย่างน้ิอยตุ้องเป็ีนิวิธัีปีระเมินิด้้วยตุนิเอง (Self-Evaluation) หรืออาจใช้วิธัีปีระเมินิ 
แบบไขว้ (Cross-Evaluation) รว่มด้้วยตุามความเหมาะสม และเปิีด้เผยหลักเกณฑ์ิ ขั�นิตุอนิ และผลการปีระเมินิในิภาพรวม 
ไว้ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรือ แบบ 56-1 One Report 8

(3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัด้ให้มีที�ปีร่กษาภายนิอกช่วยในิการกำาหนิด้แนิวทางและเสนิอแนิะปีระเด็้นิในิการ
ปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการด้้วยก็ได้้ และเปิีด้เผยการด้ำาเนิินิการดั้งกล่าวไว้ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/
หรือ แบบ 56-1 One Report 9

(4) ผลการปีระเมนิิของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุด้ยอ่ย จะถกูนิำาไปีใชป้ีระกอบพจิารณาความเหมาะสมของ
องค์ปีระกอบคณะกรรมการ

หลักปฏิิบัติ 3.8 การเสริมสร�างที่ักษัะและพััฒินาความร้�แก่กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้กรรมการแตุ่ละท่านิมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับบทบาทหน้ิาที� ลักษณะการปีระกอบ
ธุัรกิจและกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการปีระกอบธุัรกิจ ตุลอด้จนิสนิับสนุินิให้กรรมการทุกท่านิได้้รับการเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้สำาหรับการปีฏิบัติุหน้ิาที�กรรมการอยา่งสมำาเสมอ 

 (1) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้มั�นิใจว่าบุคคลที�ได้้รับแตุ่งตัุ�งเป็ีนิกรรมการใหม่จะได้้รับการแนิะนิำาและมีข้อมูล 
ที�เป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อการปีฏิบัติุหน้ิาที� ซ็่�งรวมถ่งความเข้าใจในิวัตุถุปีระสงค์ เป้ีาหมาย วิสัยทัศน์ิ พันิธักิจ ค่านิิยม ตุลอด้จนิ
ลักษณะธุัรกิจและแนิวทางการด้ำาเนิินิธุัรกิจของกิจการ

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้กรรมการได้้รับการพัฒนิาองค์ความรู้ที�จำาเป็ีนิอย่างตุ่อเนืิ�อง โด้ยมีนิโยบายส่งเสริมและ
สนัิบสนุินิให้กรรมการและผู้บริหารระดั้บสูงของบริษัท เข้ารว่มการสัมมนิาและศ่กษาในิหลักสูตุรการอบรมตุ่าง ๆ ที�เป็ีนิ
ปีระโยชน์ิ ตุามความเหมาะสมของขอบเขตุความรับผิด้ชอบ และภาระหน้ิาที�ที�ได้้รบัมอบหมายของกรรมการและผู้บรหิาร
ระดั้บสูงแตุ่ละท่านิ

(3) คณะกรรมการบริษัทจะสนัิบสนุินิและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านิมีความเข้าใจเกี�ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ิ มาตุรฐานิ
ความเสี�ยง และสภาพแวด้ล้อมที�เกี�ยวข้องกับการปีระกอบธุัรกิจ รวมทั�งได้้รับทราบข้อมูลที�เป็ีนิปัีจจุบันิอยา่งสมำาเสมอ

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีการเปิีด้เผยข้อมูลการฝึ่กอบรมและพัฒนิาความรูอ้ย่างตุ่อเนืิ�องของคณะกรรมการบริษัท
ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรือ แบบ 56-1 One Report 10

8  อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
9 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
10 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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หลักปฏิิบัติ 3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้มั�นิใจว่าการด้ำาเนิินิงานิของคณะกรรมการบริษัทเป็ีนิไปีด้้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถ่ง
ข้อมูลที�จำาเป็ีนิ และมีเลขานุิการบริษัทที�มีความรู้และปีระสบการณ์ที�จำาเป็ีนิและเหมาะสมตุ่อการสนัิบสนุินิการด้ำาเนิินิงานิ
ของคณะกรรมการบริษัท 

(1) กำาหนิด้การปีระชุม จำานิวนิการปีระชุม 

 คณะกรรมการบริษัทพจิารณาจำานิวนิการปีระชุมให้มีเหมาะสมกับภาระหน้ิาที� ความรับผิด้ชอบของคณะกรรมการบริษัท 
และลักษณะการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบริษัท โด้ยจะกำาหนิด้ให้มีการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้ิอยกว่าไตุรมาสละ 1 ครั�ง 
และตุ้องมีการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้ิอยกว่า 6 ครั�งตุ่อรอบปีีบัญชี โด้ยจะกำาหนิด้ตุารางวันิปีระชุมล่วงหน้ิา 
ทั�งปีี เพื�อให้กรรมการสามารถจัด้เวลาและเข้ารว่มปีระชุมได้้ 

(2) ระเบียบวาระการปีระชุม หนัิงสือเชิญปีระชุม และเอกสารปีระกอบการปีระชุม

 คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
หลักเกณฑ์ิตุ่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง มีการกำาหนิด้ระเบียบวาระการปีระชุมที�ชดั้เจนิ ซ็่�งอาจมีวาระพิเศษได้้ตุามความจำาเป็ีนิ โด้ย
เปิีด้โอกาสให้กรรมการแตุ่ละท่านิรวมทั�งฝ่่ายจัด้การ สามารถเสนิอเรื�องที�เป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อบริษัท เข้าสูว่าระการปีระชุม  
ปีระธัานิกรรมการหรือเลขานิุการบริษัทตุามที�ได้้รับมอบหมายจากปีระธัานิกรรมการ จะจัด้ส่งหนัิงสือเชิญปีระชุมและ
เอกสารปีระกอบการปีระชุม (ในิรูปีแบบเอกสาร และ/หรือ รูปีแบบอิเล็กทรอนิิกส์) ให้แก่กรรมการทุกท่านิล่วงหน้ิา 
ก่อนิวันิปีระชุมตุามระยะเวลาที�ข้อบังคับของบริษัท กำาหนิด้ก่อนิวันิปีระชุม ภายใตุ้กรอบของกฎหมาย เพื�อให้ 
คณะกรรมการบริษัทได้้รับเอกสารและมีเวลาศ่กษาล่วงหน้ิาก่อนิวันิปีระชุม 

(3) การปีระชุม การนิำาเสนิอ และรายงานิการปีระชุม

 (3.1) ในิระหว่างการปีระชุม คณะกรรมการอาจเชิญฝ่่ายจัด้การ ผู้บริหารระดั้บสูง หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกับวาระนัิ�นิ ๆ  
เข้าร่วมปีระชุม เพื�อตุอบข้อซ็ักถามหรือให้ข้อมูลเพิ�มเติุมในิฐานิะที�เกี�ยวข้องกับเรื�องดั้งกล่าว และเพื�อให้ 
คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จักฝ่่ายจัด้การและผู้บรหิารระดั้บสงู เพื�อใช้ปีระกอบการพจิารณาแผนิการสบืทอด้
ตุำาแหนิ่ง 

 (3.2) คณะกรรมการบรษัิท สามารถเขา้ถ่งสารสนิเทศที�จำาเปีน็ิเพิ�มเติุมได้้จากปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร เลขานิกุารบรษัิท 
หรือผู้บริหารระดั้บสูงอื�นิที�ได้้รับมอบหมายภายในิขอบเขตุนิโยบายที�กำาหนิด้ และในิกรณีที�จำาเป็ีนิ คณะกรรมการ
บริษัทอาจจัด้ให้มีความเห็นิอิสระจากที�ปีร่กษาหรือผู้ปีระกอบวิชาชีพภายนิอก โด้ยถือเป็ีนิค่าใช้จ่ายของบริษัท

 (3.3) ภายหลังการปีระชุม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุิการบริษัทเป็ีนิผู้จัด้ทำารายงานิการปีระชุม 
เป็ีนิลายลักษณ์อักษร เพื�อนิำาเสนิอตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา

(4) การปีระชุมของกรรมการที�ไม่เป็ีนิผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทอาจจัด้ให้มีการปีระชุมของกรรมการที�ไม่เป็ีนิผู้บริหาร อย่างน้ิอยปีีละ 1 ครั�ง เพื�อเปิีด้โอกาสให้มี 
การปีระชุมระหว่างกันิเองตุามความจำาเป็ีนิ เพื�ออภิปีรายปัีญหาตุ่าง ๆ เกี�ยวกับการจัด้การที�อยู่ในิความสนิใจ โด้ยไม่มี
ฝ่่ายจัด้การรว่มด้้วย และจะแจ้งให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารทราบถ่งผลการปีระชุมด้้วย
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(5) เลขานุิการบริษัท

 (5.1) คณะกรรมการบริษัทจะแตุ่งตัุ�งเลขานุิการบริษัท โด้ยพิจารณาคุณสมบัติุและปีระสบการณ์ที�เหมาะสมที�จะปีฏิบัติุ
หน้ิาที�ในิการให้คำาแนิะนิำาเกี�ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ิตุ่าง ๆ ที�คณะกรรมการบริษัทจะตุ้องทราบ ดู้แลการ
จัด้การเอกสารการปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท เอกสารสำาคัญตุ่าง ๆ  และกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท รวมทั�ง 
ปีระสานิงานิให้มีการปีฏิบัติุตุามมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท นิอกจากนีิ� คณะกรรมการบริษัทจะเปิีด้เผย
คุณสมบัติุและปีระสบการณ์ของเลขานุิการบริษัทในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรือ แบบ 56-1 One Report และ 
บนิเว็บไซ็ต์ุของบริษัท11 

 (5.2) เลขานุิการบริษัทตุ้องปีฏิบัติุหน้ิาที�ด้้วยความรับผิด้ชอบ ความระมัด้ระวัง และความซ็ื�อสัตุย์สุจริตุ รวมทั�งปีฏิบัติุ 
ให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย วัตุถปุีระสงค์ ขอ้บังคับของบริษัท มติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ตุลอด้จนิมติุที�ปีระชุม
ผู้ถือหุ้นิ

  เพื�อให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เลขานุิการบริษัท มีหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบดั้งนีิ�

(ก) จัด้ทำาและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดั้งตุ่อไปีนีิ�

 -  ทะเบียนิกรรมการ

 -  หนัิงสือนัิด้ปีระชุมคณะกรรมการ และรายงานิการปีระชุมคณะกรรมการ 

 -  หนัิงสือนัิด้ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ และรายงานิการปีระชุมผู้ถือหุ้นิ

 -  รายงานิปีระจำาปีี 

(ข) เก็บรักษารายงานิการมีส่วนิได้้เสียที�รายงานิโด้ยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัด้ส่งสำาเนิารายงานิการมีส่วนิ 
ได้้เสียตุามมาตุรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติุหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไข 
เพิ�มเติุม) ซ็่�งจัด้ทำาโด้ยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้กับปีระธัานิกรรมการและปีระธัานิกรรมการ 
ตุรวจสอบทราบภายในิ 7 วันิทำาการ นัิบแตุ่วันิที�บริษัทได้้รับรายงานินัิ�นิ

(ค) ด้ำาเนิินิการเกี�ยวกับการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท และการปีระชุมผู้ถือหุ้นิ

(ง) ให้คำาแนิะนิำาเกี�ยวกับข้อกำาหนิด้และกฎเกณฑ์ิตุ่าง ๆ ที�คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ

(จ) ด้ำาเนิินิการอื�นิ ๆ ตุามที�คณะกรรมการกำากับตุลาด้ทุนิปีระกาศกำาหนิด้ และ/หรือ ตุามที�ได้้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

 (5.3) คณะกรรมการบริษัทสนัิบสนุินิและส่งเสริมให้เลขานุิการบริษัทได้้รับการฝึ่กอบรมและพัฒนิาความรู้ที�จะ 
เป็ีนิปีระโยชนิ์ตุ่อการปีฏิบัติุหน้ิาที�อย่างตุ่อเนืิ�อง โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งเลขานิุการบริษัทตุ้องเข้าอบรมเพื�อพัฒนิา
ศักยภาพในิวิชาชีพเลขานุิการบริษัทในิหลักสูตุรรับรอง (Certified Program) เช่นิ IOD หรือสมาคมบริษัท 
จด้ทะเบียนิไทย เป็ีนิตุ้นิ

 (5.4) ในิกรณีที�เลขานุิการบริษัทพ้นิจากตุำาแหนิ่งหรือไม่อาจปีฏิบัติุหน้ิาที�ได้้ ให้คณะกรรมการบริษัทแตุ่งตัุ�งเลขานุิการ
บริษัทคนิใหม่ภายในิ 90 วันิ นัิบแตุ่วันิที�เลขานุิการบริษัทคนิเดิ้มพ้นิจากตุำาแหน่ิงหรือไม่อาจปีฏิบัติุหน้ิาที� และ 
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำานิาจมอบหมายให้กรรมการคนิใด้คนิหน่ิ�งปีฏิบัติุหน้ิาที�แทนิในิชว่งเวลาดั้งกล่าว

11  อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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หลักปฏิิบัติ 4
สรรหาและพััฒินาผู้้�บริหารระดับส้งและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิิบัติ 4.1 การสรรหาประธ์านเจ�าหน�าที่ี�บริหารและการพััฒินาผู้้�บริหารระดับส้ง
คณะกรรมการบริษัทจะด้ำาเนิินิการเพื�อให้มั�นิใจได้้ว่ามีการสรรหาและพัฒนิาปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารและผู้บริหารระดั้บสูง 
ที�มีความรู้ ทักษะ ปีระสบการณ์ และคุณลักษณะที�จำาเป็ีนิตุ่อการขับเคลื�อนิองค์กรไปีสูเ่ป้ีาหมาย

(1) คณะกรรมการบริษัทได้้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ พิจารณาหลักเกณฑ์ิและวิธัีการ
สรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติุเหมาะสมเพื�อด้ำารงตุำาแหนิ่งปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร

(2) คณะกรรมการบริษัท จะติุด้ตุามดู้แลให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารดู้แลให้มีผู้บริหารระดั้บสูงที�เหมาะสม 

(3) เพื�อให้การด้ำาเนิินิธุัรกิจเป็ีนิไปีอย่างตุ่อเนืิ�อง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตุอบแทนิ พจิารณาและจัด้ให้มีแผนิสืบทอด้ตุำาแหน่ิง (Succession Plan) เพื�อเป็ีนิการเตุรียมสืบทอด้ตุำาแหน่ิงปีระธัานิ
เจ้าหน้ิาที�บริหาร และให้รายงานิผลการด้ำาเนิินิงานิตุามแผนิสืบทอด้ตุำาแหนิ่งตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อทราบ

(4) คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิและสนิบัสนุินิใหป้ีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร และผู้บรหิารระดั้บสงู ได้้รบัการอบรมและพฒันิา
เพื�อเพิ�มพูนิความรู้และปีระสบการณ์ที�เป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อการปีฏิบัติุงานิ 

(5) ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร และผู้บริหารระดั้บสงูของบริษัท อาจด้ำารงตุำาแหนิง่เป็ีนิกรรมการในิบริษัทอื�นิได้้ แตุ่ในิการเป็ีนิ 
กรรมการดั้งกล่าวจะตุ้องไม่เป็ีนิอุปีสรรคตุ่อการปีฏิบัติุหน้ิาที�ของตุนิ และห้ามมิให้ปีระกอบธุัรกิจหรือมีสว่นิรว่มในิธุัรกิจ
ที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิหรือเป็ีนิการแข่งขันิกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็ีนิหุ้นิส่วนิ หรือกรรมการ 
ในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอยา่งเดี้ยวกันิและเป็ีนิการแขง่ขันิกับกิจการของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไม่ว่าเพื�อปีระโยชน์ิของ
ตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ 

หลักปฏิิบัติ 4.2 โครงสร�างค่าตอบแที่นและการประเมินผู้ลที่ี�เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท จะกำากับดู้แลให้มีการกำาหนิด้โครงสร้างค่าตุอบแทนิและการปีระเมินิผลที�เหมาะสม

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายในิการกำาหนิด้โครงสร้างค่าตุอบแทนิที�เป็ีนิเครื�องจูงใจให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร  
ผู้บรหิารระดั้บสูง และบุคลากรอื�นิ ๆ  ทกุระดั้บปีฏิบติัุงานิให้สอด้คล้องกับวัตุถปุีระสงค์และเป้ีาหมายหลักขององค์กร และ
สอด้คล้องกับผลปีระโยชน์ิของกิจการในิระยะยาว ซ็่�งรวมถ่ง

 (1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตุอบแทนิที�เป็ีนิเงินิเดื้อนิ ผลการด้ำาเนิินิงานิระยะสั�นิ (เช่นิ โบนัิส) 
และผลการด้ำาเนิินิงานิระยะยาว (เชน่ิ โครงการที�ให้สิทธัปิีระโยชน์ิแก่พนัิกงานิในิรูปีแบบตุ่าง ๆ เป็ีนิตุ้นิ)

 (1.2) นิโยบายเกี�ยวกับการจ่ายค่าตุอบแทนิ โด้ยคำาน่ิงถ่งปัีจจัยตุ่าง ๆ ที�สำาคัญ เช่นิ ระดั้บค่าตุอบแทนิเทียบเท่าได้้กับ
ระดั้บอุตุสาหกรรมโด้ยปีระมาณ ผลการด้ำาเนิินิงานิของกิจการ เป็ีนิตุ้นิ

 (1.3) นิโยบายเกี�ยวกับเกณฑ์ิการปีระเมินิผลและการสื�อสารให้เป็ีนิที�รับทราบ
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(2) คณะกรรมการบริษัทได้้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ พิจารณาและกำาหนิด้หลักเกณฑ์ิ 
เกี�ยวกับค่าตุอบแทนิและการปีระเมินิผลงานิปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร เพื�อเสนิอแนิะตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา
อนุิมัติุ โด้ยหลักเกณฑ์ิการปีระเมินิผลงานิควรจูงใจให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารสามารถบริหารกิจการให้เป็ีนิไปีตุาม
วัตุถุปีระสงค์ เป้ีาหมายหลัก กลยุทธั์ และสอด้คล้องกับผลปีระโยชน์ิของกิจการในิระยะยาว โด้ยจะสื�อสารให้ปีระธัานิ
เจ้าหน้ิาที�บริหารทราบเกณฑ์ิการปีระเมินิเป็ีนิการล่วงหน้ิา และปีระเมินิผลงานิเป็ีนิปีระจำาทุกปีี ทั�งนีิ� ปีระธัานิกรรมการ
จะเป็ีนิผู้สื�อสารผลการพิจารณา รวมทั�งปีระเด็้นิเพื�อการพัฒนิาให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารทราบ

(3) คณะกรรมการบริษัทได้้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ พิจารณาหลักเกณฑ์ิและปัีจจัย 
ในิการปีระเมินิผลงานิและอนิุมัติุโครงสร้างค่าตุอบแทนิของผู้บริหารระดั้บสูง โด้ยให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารเปี็นิผู้จัด้
ทำาและเสนิอตุ่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ 12

(4) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ จัด้ให้มีการกำาหนิด้หลักเกณฑ์ิและ
ปัีจจัยในิการปีระเมินิผลงานิสำาหรับทั�งองค์กร โด้ยให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารเปี็นิผู้จัด้ทำาและเสนิอตุ่อคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ 13

หลักปฏิิบัติ 4.3 โครงสร�างและความสัมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ�น
คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายในิการทำาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันิธั์ของผู้ถือหุ้นิที�อาจมีผลกระทบตุ่อการ 
บริหารงานิของกิจการและอำานิาจในิการควบคุมการบริหารจัด้การกิจการ เพื�อมิให้เป็ีนิอุปีสรรคตุ่อการปีฏิบัติุหน้ิาที�ของ 
คณะกรรมการบริษัท และจะดู้แลให้มีการเปิีด้เผยข้อมูลที�อาจมีผลกระทบตุ่อการควบคุมกิจการอยา่งเหมาะสม

หลักปฏิิบัติ 4.4 การพััฒินาที่ักษัะบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทจะติุด้ตุามดู้แลการบริหารและพัฒนิาบุคลากรให้มีจำานิวนิ ความรู้ ทักษะ ปีระสบการณ์ และแรงจูงใจ 
ที�เหมาะสม

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที�สอด้คล้องกับทิศทางและกลยุทธั์ขององค์กร พนิักงานิ 
ในิทุกระดั้บมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที�เหมาะสม และได้้รับการปีฏิบัติุอย่างเป็ีนิธัรรม เพื�อรักษาบุคลากรที�มี 
ความสามารถขององค์กรไว้

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้มีการจัด้ตัุ�งกองทุนิสำารองเลี�ยงชีพ เพื�อดู้แลให้พนัิกงานิมีการออมอย่างเพียงพอสำาหรับ
รองรบัการเกษียณ รวมทั�งสนัิบสนุินิให้พนัิกงานิมีความรูค้วามเขา้ใจในิการบรหิารจัด้การเงินิ การเลือกนิโยบายการลงทนุิ
ที�สอด้คล้องกับชว่งอายุ ระดั้บความเสี�ยง เป็ีนิตุ้นิ

12  อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันิที� 20 มกราคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 20 มกราคม 2564
13 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันิที� 20 มกราคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 20 มกราคม 2564
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หลักปฏิิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธ์ุรกิจอย่างมีความรับผู้ิดชอบ

หลักปฏิิบัติ 5.1 สร�างนวัตกรรมทีี่�ก่อให�เกิดม้ลค่าแก่ธ์ุรกิจ มีคุณประโยชน์ต่อผู้้�มีส่วนได�เสีย และมีความ 
รับผู้ิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและสนัิบสนุินิการสร้างนิวัตุกรรมที�ก่อให้เกิด้มูลค่าแก่ธุัรกิจ ควบคู่ไปีกับการสร้าง 
คุณปีระโยชน์ิตุ่อผู้มีสว่นิได้้เสียทุกฝ่่ายที�เกี�ยวข้อง และมีความรับผิด้ชอบตุ่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างวัฒนิธัรรมองค์กรที�ส่งเสริมให้เกิด้นิวัตุกรรม และดู้แลให้ฝ่่ายจัด้การ 
นิำาไปีเป็ีนิสว่นิหน่ิ�งในิการทบทวนิกลยุทธั ์การวางแผนิพัฒนิาปีรับปีรุงการด้ำาเนิินิงานิ และการติุด้ตุามผลการด้ำาเนิินิงานิ

(2) คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการสร้างนิวัตุกรรมเพื�อเพิ�มคณุค่าให้กิจการตุามสภาพปัีจจัยแวด้ล้อมที�เปีลี�ยนิแปีลง ทั�งในิแง่ 
รูปีแบบธุัรกิจ (Business Model) แนิวคิด้ มุมมองในิการออกแบบและพัฒนิาสินิค้าและบริการ การวิจัย การปีรับปีรุง
กระบวนิการผลิตุและกระบวนิการทำางานิ รวมทั�งการรว่มมือกับคู่ค้า เพื�อการสร้างปีระโยชน์ิรว่มกันิทั�งแก่กิจการ ลูกค้า 
คู่ค้า สังคม และสิ�งแวด้ล้อม และไม่สนัิบสนุินิให้เกิด้พฤติุกรรมที�ไม่เหมาะสม ผิด้กฎหมาย หรือขาด้จริยธัรรม

หลักปฏิิบัติ 5.2 ประกอบธ์ุรกิจอย่างมีความรับผู้ิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม
คณะกรรมการบรษัิทจะติุด้ตุามดู้แลให้ฝ่่ายจัด้การปีระกอบธุัรกิจอยา่งมีความรบัผิด้ชอบตุ่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม และสะท้อนิ
อยู่ในิแผนิด้ำาเนิินิการ (Operational Plan) เพื�อให้มั�นิใจได้้ว่าทุกฝ่่ายขององค์กรได้้ด้ำาเนิินิการสอด้คล้องกับวัตุถุปีระสงค์  
เป้ีาหมายหลัก และแผนิกลยุทธั ์(Strategies) ของกิจการ

ด้้วยคำาน่ิงบทบาทของผู้มีสว่นิได้้เสีย (Roles of Stakeholders)  คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีกลไกที�ทำาให้มั�นิใจว่ากิจการ
ปีระกอบธุัรกิจอยา่งมีจริยธัรรม มีความรับผิด้ชอบตุ่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม ไม่ละเมิด้สิทธัขิองผู้มีสว่นิได้้เสีย เพื�อเป็ีนิแนิวทาง
ให้ทุกสว่นิในิองค์กรสามารถบรรลุวัตุถุปีระสงค์ เป้ีาหมายหลักที�เป็ีนิไปีด้้วยความยั�งยืนิ

(1) ความรับผิด้ชอบตุ่อพนัิกงานิและลูกจ้าง 

 ปีฏิบติัุให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมายและมาตุรฐานิที�เกี�ยวข้องและปีฏิบติัุตุ่อพนัิกงานิและลูกจ้างอย่างเป็ีนิธัรรมและเคารพสิทธัิ
มนุิษยชนิ ได้้แก่ การกำาหนิด้ค่าตุอบแทนิและผลปีระโยชน์ิอื�นิ ๆ  ที�เป็ีนิธัรรม การจัด้สวัสดิ้การให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมายหรือ
มากกว่าตุามความเหมาะสม การดู้แลสุขภาพอนิามัยและความปีลอด้ภัยในิการทำางานิ การอบรมให้ความรู ้พฒันิาศักยภาพ 
และสง่เสริมความก้าวหน้ิา รวมถ่งเปิีด้โอกาสให้พนัิกงานิมีโอกาสพัฒนิาทักษะการทำางานิในิด้้านิอื�นิ ๆ

(2) ความรับผิด้ชอบตุ่อลูกค้า 

 ปีฏิบติัุให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมายและมาตุรฐานิที�เกี�ยวขอ้ง และคำาน่ิงถ่งสขุภาพ ความปีลอด้ภัย ความเป็ีนิธัรรม การเก็บรกัษา 
ข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย ตุลอด้ชว่งอายุสินิค้าและบริการ การติุด้ตุามวัด้ผลความพ่งพอใจของลูกค้าเพื�อการ
พฒันิาปีรบัปีรุงสินิค้าและบรกิาร รวมทั�งการโฆษณาปีระชาสมัพนัิธัแ์ละการสง่เสริมการขาย (Sales Conduct) ตุ้องกระทำา
อยา่งมีความรับผิด้ชอบ ไม่ทำาให้เกิด้ความเข้าใจผิด้ หรือใช้ปีระโยชน์ิจากความเข้าใจผิด้ของลูกค้า
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(3) ความรับผิด้ชอบตุ่อคู่ค้า 

 มีกระบวนิการจัด้ซ็ื�อจัด้จ้างและเงื�อนิไขสญัญาหรอืข้อตุกลงที�เป็ีนิธัรรม ชว่ยให้ความรู ้พฒันิาศักยภาพและยกระดั้บความ
สามารถในิการผลิตุและให้บรกิารให้ได้้มาตุรฐานิ ชี�แจงและด้แูลให้คู่ค้าเคารพสิทธัมินุิษยชนิและปีฏิบติัุตุ่อแรงงานิตุนิเอง
อยา่งเปีน็ิธัรรม รบัผดิ้ชอบตุ่อสงัคมและสิ�งแวด้ล้อม รวมถ่งติุด้ตุามตุรวจสอบและปีระเมนิิผลคู่ค้าเพื�อพฒันิาการปีระกอบ
ธุัรกิจระหว่างกันิอยา่งยั�งยืนิ

(4) ความรับผิด้ชอบตุ่อเจ้าหนีิ�

 ปีฏิบัติุตุามสัญญาหรือเงื�อนิไขตุ่าง ๆ ที�ตุกลงกันิไว้อย่างเคร่งครัด้ รวมถ่งภาระผูกพันิและหนีิ�สินิที�อาจเกิด้ข่�นิ ในิกรณีที� 
ไมส่ามารถปีฏิบติัุตุามเงื�อนิไขขอ้ใด้ขอ้หนิ่�งหรอืมเีหตุทุำาใหผิ้ด้นัิด้ชำาระหนีิ� ตุ้องรบีแจ้งให้เจ้าหนีิ�ทราบโด้ยไมป่ีกปีดิ้ข้อเท็จ
จรงิ เพื�อรว่มกันิพจิารณาหาแนิวทางแก้ไขโด้ยใช้หลักความสมเหตุสุมผล ทั�งนีิ� บริษัทจะด้ำาเนิินิธุัรกิจอยา่งมีปีระสิทธัภิาพ
และปีระสิทธัผิลเพื�อให้การด้ำาเนิินิงานิเติุบโตุยั�งยืนิและมีฐานิะทางการเงินิที�มั�นิคงและสร้างความเชื�อมั�นิให้แก่เจ้าหนีิ�

(5)  ความรับผิด้ชอบตุ่อชุมชนิและสังคม

 นิำาความรู้และปีระสบการณ์ทางธุัรกิจมาพัฒนิาโครงการที�สามารถสร้างเสริมปีระโยชน์ิตุ่อชุมชนิได้้อย่างเป็ีนิรูปีธัรรม  
มีการติุด้ตุามและวัด้ผลความคืบหน้ิาและความสำาเร็จในิระยะยาว

(6)  ความรับผิด้ชอบตุ่อสิ�งแวด้ล้อม 

 ป้ีองกันิ ลด้ จัด้การ และดู้แลให้มั�นิใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด้ผลกระทบในิทางลบตุ่อสิ�งแวด้ล้อม ซ็่�งครอบคลุม
การใช้วัตุถุดิ้บ การใช้พลังงานิ (สำาหรับการผลิตุ ขนิสง่ หรือในิสำานัิกงานิ) การใช้นิำา การใช้ทรัพยากรหมุนิเวียนิ การดู้แล
และฟื� นิฟูความหลากหลายทางชีวภาพที�ได้้รับผลกระทบจากการปีระกอบธุัรกิจ การปีลด้ปีล่อยและจัด้การของเสีย 
ที�เกิด้จากการปีระกอบธุัรกิจ การปีล่อยก๊าซ็เรือนิกระจก เป็ีนิตุ้นิ

(7) หนิ่วยงานิราชการ หนิ่วยงานิกำากับดู้แล

 ปีฏิบติัุตุามกฎหมาย กฎเกณฑ์ิ ขอ้บงัคับ และระเบียบของหน่ิวยงานิราชการ หน่ิวยงานิกำากับด้แูลที�เกี�ยวข้องอยา่งเครง่ครัด้  

(8) การแขง่ขันิอยา่งเป็ีนิธัรรม 

 ปีระกอบธุัรกิจอยา่งเปิีด้เผยโปีรง่ใสและไม่สร้างความได้้เปีรียบทางการแขง่ขันิอยา่งไม่เป็ีนิธัรรม

(9) การตุ่อตุ้านิการทุจริตุและคอร์รัปีชันิ 

 ปีฏิบติัุให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมายและมาตุรฐานิที�เกี�ยวข้อง จัด้ให้มีนิโยบายการตุ่อตุ้านิการทจุริตุและคอรรั์ปีชันิ และปีระกาศ
นิโยบายดั้งกล่าวตุ่อสาธัารณะ โด้ยอาจเขา้รว่มเป็ีนิภาคีเครอืขา่ยในิการตุ่อตุ้านิการทจุรติุและคอรร์ปัีชนัิ รวมถ่งสนัิบสนุินิ
ให้บริษัทอื�นิ ๆ และคู่ค้า เห็นิถ่งความสำาคัญและสนัิบสนุินิให้มีการด้ำาเนิินิงานิด้้านิการตุ่อตุ้านิการทุจริตุและคอร์รัปีชันิ 

หลักปฏิิบัติ 5.3 จัดสรรที่รัพัยากรอย่างมีประสิที่ธ์ิภาพัและประสิที่ธ์ิผู้ล
คณะกรรมการบรษัิทจะติุด้ตุามด้แูลให้ฝ่่ายจัด้การจัด้สรรและจัด้การทรัพยากรให้เป็ีนิไปีอยา่งมีปีระสิทธัภิาพและปีระสทิธัผิล 
โด้ยคำาน่ิงถ่งผลกระทบและการพฒันิาทรพัยากรตุลอด้สาย Value Chain เพื�อให้สามารถบรรลุวัตุถปุีระสงค์และเป้ีาหมายหลัก 
ได้้อยา่งยั�งยืนิ
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(1) คณะกรรมการบริษัทตุระหนัิกถ่งความจำาเป็ีนิของทรัพยากรที�ตุ้องใช้ ทั�งทรัพยากรทางการเงินิ (Financial Capital)  
การผลิตุ (Manufactured Capital) ภูมิปัีญญา (Intellectual Capital) บุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัิธั ์
(Social and Relationship Capital) และธัรรมชาติุ (Natural Capital) รวมทั�งตุระหนัิกว่าการใชท้รพัยากรแตุ่ละปีระเภท 
มีผลกระทบตุ่อกันิและกันิ ซ็่�งการกำาหนิด้รูปีแบบธุัรกิจ (Business Model) ที�ตุ่างกันิยอ่มทำาใหเ้กิด้ผลกระทบตุ่อทรพัยากร
ที�ตุ่างกันิด้้วย ดั้งนัิ�นิ ในิการตัุด้สินิใจเลือกรูปีแบบธุัรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะคำาน่ิงถ่งผลกระทบและความคุ้มค่าที�จะ 
เกิด้ข่�นิตุ่อทรัพยากร โด้ยยงัคงอยูบ่นิพื�นิฐานิของการมีจรยิธัรรม มีความรับผิด้ชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยนืิ

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้มั�นิใจว่า ในิการบรรลุวัตุถปุีระสงค์และเป้ีาหมายหลักของกิจการ ฝ่่ายจัด้การมีการทบทวนิ 
พฒันิา ด้แูลการใชท้รัพยากรใหเ้ป็ีนิไปีอยา่งมีปีระสทิธัภิาพและปีระสทิธัผิล โด้ยคำาน่ิงถ่งการเปีลี�ยนิแปีลงของปีจัจัยภายในิ
และภายนิอกอยูเ่สมอ

หลักปฏิิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึ
คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีกรอบการกำากับดู้แลและการบริหารจัด้การเทคโนิโลยีสารสนิเทศระดั้บองค์กรที�สอด้คล้องกับ 
ความตุ้องการของกิจการ รวมทั�งดู้แลให้มีการนิำาเทคโนิโลยีสารสนิเทศมาใช้ในิการเพิ�มโอกาสทางธุัรกิจและพัฒนิาการ 
ด้ำาเนิินิงานิ การบริหารความเสี�ยง เพื�อให้กิจการสามารถบรรลุวัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักของกิจการ

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีนิโยบายเพื�อจัด้สรรและบริหารทรัพยากรด้้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศ โด้ยมีเจตุนิารมณ์ 
เพื�อจัด้สรรทรัพยากรให้เพียงพอตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจและกำาหนิด้แนิวทางเพื�อรองรับในิกรณีที�ไม่สามารถจัด้สรรทรัพยากร
ได้้เพียงพอตุามที�กำาหนิด้ไว้ ทั�งนีิ� เพื�อให้มั�นิใจว่า

• บริษัทได้้ทำาตุามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตุรฐานิตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการใช้เทคโนิโลยีสารสนิเทศ

• บริษัทมีระบบการรักษาความปีลอด้ภัยของข้อมูลในิการรักษาความลับ (Confidentiality)

• การรักษาความนิ่าเชื�อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั�งป้ีองกันิมิให้มีการนิำาข้อมูล
ไปีใช้ในิทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปีลี�ยนิแปีลงข้อมูลโด้ยไม่ได้้รับอนุิญาตุ

• บริษัทได้้พิจารณาความเสี�ยงด้้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศและมีมาตุรการในิการบริหารจัด้การความเสี�ยงดั้งกล่าว 
ในิด้้านิตุ่าง ๆ เช่นิ การบริหารความตุ่อเนืิ�องทางธุัรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัด้การ
เหตุกุารณ์ที�สง่ผลกระทบตุ่อความมั�นิคงปีลอด้ภัยของระบบสารสนิเทศ (Incident Management) การบริหารจัด้การ
ทรัพย์สินิสารสนิเทศ (Asset Management) เป็ีนิตุ้นิ

• บริษัทได้้พิจารณาการจัด้สรรและบริหารทรัพยากรด้้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศ กำาหนิด้หลักเกณฑ์ิและปัีจจัยในิการ
กำาหนิด้ลำาดั้บความสำาคัญของแผนิงานิด้้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศ เช่นิ ความเหมาะสมสอด้คล้องกับแผนิกลยุทธั ์ 
ผลกระทบตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจ ความเรง่ด่้วนิในิการใชง้านิ งบปีระมาณและทรพัยากรบุคคลด้้านิเทคโนิโลยสีารสนิเทศ 
และความสอด้คล้องกับรูปีแบบธุัรกิจ (Business Model) เป็ีนิตุ้นิ

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้การบริหารความเสี�ยงขององค์กร ครอบคลุมถ่งการบริหารและจัด้การความเสี�ยง
ด้้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศด้้วย

(3) คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีนิโยบายและมาตุรการรักษาความมั�นิคงปีลอด้ภัยของระบบสารสนิเทศ
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หลักปฏิิบัติ 6
ระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที่ี�เหมาะสม

หลักปฏิิบัติ 6.1 การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มั�นิใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในิที�จะทำาให้บรรลุ
วัตุถุปีระสงค์อยา่งมีปีระสิทธัผิล และมีการปีฏิบัติุให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมายและมาตุรฐานิที�เกี�ยวข้อง

(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจความเสี�ยงที�สำาคัญของกิจการและอนุิมัติุความเสี�ยงที�ยอมรับได้้

(2) คณะกรรมการบรษัิทจัด้ให้มีและอนุิมัติุนิโยบายการบริหารความเสี�ยงที�สอด้คล้องกับวัตุถปุีระสงค์ เป้ีาหมายหลัก กลยุทธั ์
และความเสี�ยงที�ยอมรบัได้้ของกิจการ เพื�อเป็ีนิกรอบการปีฏิบติัุงานิในิกระบวนิการบรหิารความเสี�ยงของทกุคนิในิองค์กร
ให้เป็ีนิทิศทางเดี้ยวกันิ  ทั�งนีิ� คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตืุอนิภัยล่วงหน้ิาและดู้แลให้มีการทบทวนิ
นิโยบายการบริหารความเสี�ยงเป็ีนิปีระจำา เชน่ิ ปีีละ 1 ครั�ง

(3) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้บริษัทมีการระบุความเสี�ยง โด้ยพิจารณาปีัจจัยทั�งภายนิอกและภายในิองค์กร 
ที�อาจสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตุถุปีระสงค์ที�กำาหนิด้ไว้ เชน่ิ ความเสี�ยงด้้านิกลยุทธั ์(Strategic Risk) ความเสี�ยง
ด้้านิการปีฏิบัติุงานิ (Operational Risk) ความเสี�ยงด้้านิการเงินิ (Financial Risk) และความเสี�ยงด้้านิการปีฏิบัติุตุาม 
กฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็ีนิตุ้นิ

(4) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้มั�นิใจว่า บริษัทได้้มีการปีระเมินิผลกระทบและโอกาสที�เกิด้ข่�นิของความเสี�ยงที�ได้้ระบุไว้ 
เพื�อจัด้ลำาดั้บความเสี�ยง และมีวิธัีจัด้การความเสี�ยงที�เหมาะสม (เช่นิ การยอมรับความเสี�ยง (Take) การลด้หรือ 
การควบคุมความเสี�ยง (Treat) การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง (Terminate) และการถ่ายโอนิความเสี�ยง (Transfer)) รวมทั�ง
ติุด้ตุามและปีระเมินิผลปีระสิทธัผิลของการบริหารความเสี�ยงอยา่งสมำาเสมอ

(5) คณะกรรมการบริษัทได้้มอบหมายหน้ิาที�ขา้งตุ้นิให้ คณะกรรมการจัด้การ เพื�อทำาหน้ิาที�จัด้ให้มีนิโยบายที�เกี�ยวขอ้งกับการ
บรหิารความเสี�ยงอย่างเหมาะสมกับธุัรกิจ โด้ยมีคณะกรรมการตุรวจสอบพิจารณากลั�นิกรองก่อนิเสนิอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา 

(6) คณะกรรมการบรษัิทมีหน้ิาที�ด้แูลใหกิ้จการปีระกอบธุัรกิจเป็ีนิไปีตุามกฎหมายและมาตุรฐานิที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งระดั้บปีระเทศ
และระดั้บสากล 

(7) ให้ปีระเมินิระบบควบคุมภายในิและการบริหารความเสี�ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนิำามารวมเปี็นิส่วนิหนิ่�ง 
ในิการพิจารณาผลปีระเมินิระบบควบคุมภายในิและการบริหารความเสี�ยงของบริษัทด้้วย

หลักปฏิิบัติ 6.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้้แตุ่งตัุ�ง คณะกรรมการตุรวจสอบ เพื�อให้สามารถปีฏิบัติุหน้ิาที�ได้้อยา่งมีปีระสิทธัภิาพและอิสระ

(1) คณะกรรมการตุรวจสอบ ปีระกอบด้้วยกรรมการอย่างน้ิอย 3 ท่านิ ซ็่�งทกุท่านิตุ้องเป็ีนิกรรมการอิสระและมีคณุสมบัติุและ
หน้ิาที�ตุามหลักเกณฑ์ิที�เกี�ยวข้องของสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ และตุลาด้หลักทรัพย์
แห่งปีระเทศไทย
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(2) หน้ิาที�และความรับผิด้ชอบของคณะกรรมการตุรวจสอบได้้กำาหนิด้เปี็นิลายลักษณ์อักษรไว้ในิ “กฎบัตุรคณะกรรมการ
ตุรวจสอบ” ซ็่�งรวมถ่งหน้ิาที�ดั้งตุ่อไปีนีิ�

• สอบทานิให้กิจการมีการรายงานิทางการเงินิอยา่งถูกตุ้องและครบถ้วนิ (Accuracy and Completeness)

• สอบทานิให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในิและระบบการตุรวจสอบภายในิที�เหมาะสมและมีปีระสิทธัผิล

• สอบทานิให้กิจการปีฏิบัติุตุามกฎหมายและมาตุรฐานิที�เกี�ยวข้อง

• พิจารณาความเป็ีนิอิสระของหนิ่วยงานิตุรวจสอบภายในิ ตุลอด้จนิให้ความเห็นิชอบในิการพิจารณาแตุ่งตัุ�ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้ิาหนิ่วยงานิตุรวจสอบภายในิ 

• พิจารณา คัด้เลือก เสนิอบุคคลซ็่�งมีความเป็ีนิอิสระเพื�อทำาหน้ิาที�เป็ีนิผู้สอบบัญชีและพิจารณาเสนิอค่าตุอบแทนิของ
บุคคลดั้งกล่าว รวมทั�งปีระชุมกับผู้สอบบัญชีโด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเข้ารว่มปีระชุมด้้วยอยา่งน้ิอยปีีละ 1 ครั�ง

• พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันิหรอืรายการที�อาจมีความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชน์ิ เพื�อให้มั�นิใจได้้ว่าเป็ีนิไปีตุามกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้อง รายการดั้งกล่าวมีความสมเหตุุสมผลและเป็ีนิปีระโยชน์ิสูงสุด้ตุ่อบริษัท

• สอบทานิความถกูตุ้องของเอกสารอ้างอิงและแบบปีระเมินิตุนิเองเกี�ยวกับมาตุรการตุ่อตุ้านิการคอรร์ปัีชันิของบรษัิท

(3) คณะกรรมการบริษัทจะกำาหนิด้ให้บริษัทมีกลไกหรือเครื�องมือที�จะทำาให้คณะกรรมการตุรวจสอบสามารถเข้าถ่งข้อมูล 
ที�จำาเป็ีนิตุ่อการปีฏิบัติุหน้ิาที�ที�ได้้รับมอบหมาย เช่นิ เอื�ออำานิวยให้คณะกรรมการตุรวจสอบสามารถเรียกผู้ที�เกี�ยวข้อง 
มาให้ขอ้มูล การได้้หารือรว่มกับผู้สอบบัญช ีหรือแสวงหาความเห็นิที�เป็ีนิอิสระจากที�ปีรก่ษาทางวิชาชพีอื�นิใด้มาปีระกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการตุรวจสอบได้้

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มี หนิว่ยงานิตุรวจสอบภายในิ ที�มีความเป็ีนิอิสระในิการปีฏิบติัุหน้ิาที�เป็ีนิผู้รบัผิด้ชอบในิการ
พฒันิาและสอบทานิปีระสิทธัภิาพระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในิ  พร้อมทั�งรายงานิตุ่อคณะกรรมการ
ตุรวจสอบและเปิีด้เผยรายงานิการสอบทานิไว้ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรือ  แบบ 56-1 One Report 14

(5) คณะกรรมการตุรวจสอบตุ้องให้ความเห็นิถ่งความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในิและ
เปิีด้เผยไว้ในิรายงานิปีระจำาปีี และ/หรือ แบบ 56-1 One Report 15

หลักปฏิิบัติ 6.3 ความป้องกันความขัดแย�งของผู้ลประโยชน์และรายงานการมีส่วนได�เสีย
คณะกรรมการบริษัทติุด้ตุามดู้แลและจะจัด้การความขัด้แย้งของผลปีระโยชนิ์ที�อาจเกิด้ข่�นิได้้ระหว่างบริษัท กับฝ่่ายจัด้การ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นิ รวมถ่งการป้ีองกันิการใช้ปีระโยชน์ิอันิมิควรในิทรัพย์สินิ ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และ
การทำาธุัรกรรมกับผู้ที�มีความสัมพันิธัเ์กี�ยวโยงกับบริษัทในิลักษณะที�ไม่สมควร

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มีระบบการรักษาความปีลอด้ภัยของข้อมูล ซ็่�งรวมถ่งการกำาหนิด้นิโยบายและ
วิธัีปีฏิบัติุในิการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความนิ่าเชื�อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(Availability) รวมทั�งการจัด้การขอ้มูลที�อาจมีผลกระทบตุ่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นิอกจากนีิ�  
จะดู้แลให้กรรมการ ผู้บริหารระดั้บสูง และพนัิกงานิ ตุลอด้จนิบุคคลภายนิอกที�เกี�ยวข้อง อาทิ ที�ปีร่กษาทางกฎหมาย  
ที�ปีร่กษาทางการเงินิ ปีฏิบัติุตุามระบบการรักษาความปีลอด้ภัยของข้อมูลด้้วย

14  อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
15 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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 (2) คณะกรรมการบริษัทได้้กำาหนิด้นิโยบายเกี�ยวกับความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ ที�ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิ 
รวมทั�งผู้ที�เกี�ยวข้อง แสวงหาผลปีระโยชนิ์ส่วนิตัุวที�ขัด้แย้งกับผลปีระโยชนิ์ของบริษัท โด้ยตุ้องหลีกเลี�ยงการกระทำาที� 
ก่อให้เกิด้ความขัด้แย้งทางผลปีระโยชนิ์ และผู้ที�มีส่วนิเกี�ยวข้องหรือเกี�ยวโยงกับรายการที�พิจารณาตุ้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถ่งความสัมพันิธั์หรือการเกี�ยวโยงของตุนิในิรายการดั้งกล่าว และตุ้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัุด้สินิรวมถ่งไม่มี
อำานิาจอนุิมัติุในิธุัรกรรมนัิ�นิ ๆ 

(3) คณะกรรมการบริษัทกำาหนิด้ให้กรรมการรายงานิการมีส่วนิได้้เสีย อย่างน้ิอยก่อนิการพิจารณาวาระการปีระชุมและ 
ให้บันิท่กไว้ในิรายงานิการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้กรรมการที�มีส่วนิได้้เสียอย่าง 
มีนัิยสำาคัญในิลักษณะที�อาจทำาให้กรรมการรายดั้งกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นิได้้อย่างอิสระ งด้เว้นิจากการมีส่วนิร่วม
ในิการปีระชุมพิจารณาในิวาระนัิ�นิ

หลักปฏิิบัติ 6.4 การต่อต�านคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มีการจัด้ทำานิโยบายและแนิวปีฏิบัติุด้้านิการตุ่อตุ้านิการทุจริตุคอร์รัปีชันิที�ชัด้เจนิ และ
สื�อสารในิทุกระดั้บขององค์กรและบุคคลภายนิอกเพื�อให้เกิด้การนิำาไปีปีฏิบัติุได้้จริง

คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีโครงการหรอืแนิวทางตุ่อตุ้านิการทจุรติุคอร์รัปีชันิ รวมถ่งการสนัิบสนุินิกิจกรรมที�สง่เสริมและ
ปีลูกฝั่งให้พนัิกงานิทุกคนิปีฏิบัติุตุามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง

หลักปฏิิบัติ 6.5 การรับเรื�องร�องเรียนและการแจ�งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้มีกลไกในิการรับเรื�องร้องเรียนิและการด้ำาเนิินิการกรณีมีการชี�เบาะแส โด้ยกำาหนิด้แนิวทาง
ปีฏิบัติุที�ชัด้เจนิไว้ในิ “นิโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด้ (Whistle Blowing Policy)” ซ็่�งรวมถ่ง 

• ขอบเขตุการแจ้งเบาะแส

• แนิวทางการแจ้งเบาะแส การให้ข้อมูล การสอบสวนิ การลงโทษ

• การให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล การจัด้เก็บรักษาข้อมูล การรักษาความลับ

• ชอ่งทางในิการร้องเรียนิและการแจ้งเบาะแส ซ็่�งมีมากกว่า 1 ชอ่งทาง

ทั�งนีิ� จะจัด้ให้มีการเปิีด้เผยชอ่งทางการรับเรื�องร้องเรียนิไว้ในิเว็บไซ็ต์ุของบริษัท หรือรายงานิปีระจำาปีี และ/หรือ แบบ 56-1 
One Report 16

16  อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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17 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564

หลักปฏิิบัติ 7
รักษัาความน่าเชื�อถืือที่างการเงินและการเปิดเผู้ยข�อม้ล

หลักปฏิิบัติ 7.1 จัดที่ำารายงานที่างการเงินและการเปิดเผู้ยข�อม้ลสำาคัญ
คณะกรรมการบริษัทรับผิด้ชอบดู้แลให้ระบบการจัด้ทำารายงานิทางการเงินิและการเปิีด้เผยข้อมูลสำาคัญถูกตุ้อง เพียงพอ  
ทันิเวลา เป็ีนิไปีตุามกฎเกณฑ์ิ มาตุรฐานิ และแนิวปีฏิบัติุที�เกี�ยวข้อง โด้ยจะด้ำาเนิินิการดั้งตุ่อไปีนีิ�

(1) จะดู้แลให้บุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการจัด้ทำาและเปิีด้เผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และปีระสบการณ์ที�เหมาะสมกับหน้ิาที�
ความรับผิด้ชอบ และมีจำานิวนิเพยีงพอ โด้ยบุคลากรดั้งกล่าวหมายรวมถ่งผู้บรหิารสูงสดุ้สายงานิบัญชแีละการเงินิ ผู้จัด้ทำา 
บัญชี ผู้ตุรวจสอบภายในิ เลขานุิการบริษัท และนัิกลงทุนิสัมพันิธั์

(2) จะจัด้ให้มีการเปิีด้เผยขอ้มูลให้แก่ผู้ถือหุ้นิและผู้มสีว่นิได้้เสยีตุามความจำาเป็ีนิและเหมาะสมอยา่งสมำาเสมอ เปีน็ิจริง ถกูตุ้อง  
ครบถ้วนิ เพียงพอ ทันิเวลา สอด้คล้องกับกฎหมาย คำาน่ิงถ่งปัีจจัยที�เกี�ยวข้อง และย่ด้หลักการของการมีนัิยสำาคัญ 
(Materiality Concept) ในิการพิจารณานัิยสำาคัญของเรื�องที�ตุ้องเปิีด้เผยในิกรณีที�กฎหมายไม่ได้้กำาหนิด้ไว้ชัด้แจ้ง  
ทั�งขอ้มูลทางการเงินิและขอ้มูลที�ไมใ่ชท่างการเงินิ ผา่นิชอ่งทางตุ่าง ๆ  ที�สามารถเข้าถ่งขอ้มูลได้้อยา่งทั�วถ่งและเท่าเทียมกันิ  
และปีรับปีรุงข้อมูลให้เป็ีนิปัีจจุบันิอยา่งสมำาเสมอ ทั�งนีิ� กรณีที�เป็ีนิรายงานิทางการเงินิ จะพิจารณาปัีจจัยดั้งตุ่อไปีนีิ�

• ผลการปีระเมินิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในิ

• ความเห็นิของผู้สอบบัญชีในิรายงานิทางการเงินิ และข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับระบบควบคุมภายในิ รวมทั�ง
ข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชีผ่านิการสื�อสารในิชอ่งทางอื�นิ ๆ (ถ้ามี)

• ความเห็นิของคณะกรรมการตุรวจสอบ

• ความสอด้คล้องกับวัตุถุปีระสงค์ เป้ีาหมายหลัก กลยุทธั ์และนิโยบายของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับด้แูลให้การเปิีด้เผยข้อมูล ซ็่�งรวมถ่งงบการเงินิ รายงานิปีระจำาปีี แบบ 56-1 และ/หรือ แบบ  
56-1 One Report สามารถสะท้อนิฐานิะการเงินิและผลการด้ำาเนิินิงานิอยา่งเพียงพอ และสนัิบสนุินิให้จัด้ทำาคำาอธับิาย
และการวิเคราะห์ของฝ่่ายจัด้การ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื�อปีระกอบการเปิีด้เผย  
งบการเงินิทุกไตุรมาส ทั�งนีิ� เพื�อให้นัิกลงทุนิได้้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปีลี�ยนิแปีลงที�เกิด้ข่�นิกับฐานิะการเงินิและ 
ผลการด้ำาเนิินิงานิของบริษัทในิแตุ่ละไตุรมาสได้้ดี้ยิ�งข่�นินิอกจากข้อมูลตัุวเลขในิงบการเงินิเพียงอยา่งเดี้ยว 17

(4) ในิกรณีที�การเปีิด้เผยข้อมูลรายการใด้เกี�ยวข้องกับกรรมการท่านิใด้ท่านิหน่ิ�งเปี็นิการเฉพาะ กรรมการท่านินัิ�นิจะดู้แล
ให้การเปิีด้เผยในิสว่นิของตุนิมีความครบถ้วนิถูกตุ้อง เชน่ิ ข้อมูลผู้ถือหุ้นิของกลุ่มตุนิ เป็ีนิตุ้นิ
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หลักปฏิิบัติ 7.2 ความเพีัยงพัอของสภาพัคล่องที่างการเงินและความสามารถืในการชำาระหนี�
คณะกรรมการบริษัทจะติุด้ตุามดู้แลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินิและความสามารถในิการชำาระหนีิ�

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้ฝ่่ายจัด้การติุด้ตุามและปีระเมินิฐานิะทางการเงินิของกิจการและรายงานิตุ่อ 
คณะกรรมการบริษัทอย่างสมำาเสมอ โด้ยคณะกรรมการบริษัทและฝ่่ายจัด้การจะร่วมกันิหาทางแก้ไขโด้ยเร็วหากเริ�มมี
สัญญาณบง่ชี�ถ่งปัีญหาสภาพคล่องทางการเงินิและความสามารถในิการชำาระหนีิ�

(2) ในิการอนุิมัติุการทำารายการใด้ ๆ หรือการเสนิอความเห็นิให้ที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิอนุิมัติุ คณะกรรมการบริษัทจะทำาให้มั�นิใจ 
ได้้ว่าการทำารายการดั้งกล่าวจะไมก่ระทบตุ่อความตุ่อเนืิ�องในิการด้ำาเนิินิกิจการ สภาพคล่องทางการเงินิ หรอืความสามารถ
ในิการชำาระหนีิ�

หลักปฏิิบัติ 7.3 การแก�ไขปัญหากรณีประสบปัญหาที่างการเงิน
หากเกิด้ภาวะที�กิจการปีระสบปัีญหาทางการเงินิหรอืมีแนิวโน้ิมจะปีระสบปัีญหา คณะกรรมการบรษัิทจะทำาให้มั�นิใจได้้ว่ากิจการ
มีแผนิในิการแก้ไขปัีญหาหรอืมีกลไกอื�นิที�จะสามารถแก้ไขปัีญหาทางการเงินิได้้ ทั�งนีิ� ภายใตุ้การคำาน่ิงถ่งสทิธัขิองผู้มีสว่นิได้้เสยี

(1) กรณีที�กิจการมีแนิวโน้ิมที�จะไม่สามารถชำาระหนีิ�หรือมีปัีญหาทางการเงินิ คณะกรรมการบริษัทจะติุด้ตุามอย่างใกล้ชิด้
และดู้แลให้กิจการปีระกอบธุัรกิจด้้วยความระมัด้ระวัง และปีฏิบัติุตุามข้อกำาหนิด้เกี�ยวกับการเปิีด้เผยข้อมูล 

 ทั�งนีิ� ตัุวอยา่งสัญญาณบง่ชี�ที�อาจแสด้งว่ากิจการมีแนิวโน้ิมปีระสบปัีญหาทางการเงินิ เชน่ิ (1) ภาวะขาด้ทุนิตุ่อเนืิ�อง (2) 
กระแสเงินิสด้ตุำา (3) ขอ้มลูทางการเงินิไมค่รบถ้วนิ (4) ขาด้ระบบบญัชทีี�เหมาะสม (5) ขาด้การปีระเมนิิกระแสเงินิสด้และ
งบปีระมาณ (6) ไม่มีแผนิธุัรกิจ (7) ส่วนิหนีิ�สินิที�เพิ�มข่�นิเกินิกว่าส่วนิสินิทรัพย์ (8) มีปัีญหาในิการระบายสินิค้าคงคลัง 
และการเก็บหนีิ� เป็ีนิตุ้นิ

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้กิจการกำาหนิด้แผนิการแก้ไขปัีญหาทางการเงินิ โด้ยคำาน่ิงถ่งความเปี็นิธัรรมตุ่อ 
ผู้มีสว่นิได้้เสียซ็่�งรวมถ่งเจ้าหนีิ� ตุลอด้จนิติุด้ตุามการแก้ไขปัีญหา โด้ยให้ฝ่่ายจัด้การรายงานิสถานิะอยา่งสมำาเสมอ

(3) คณะกรรมการบริษัทจะทำาให้มั�นิใจได้้ว่าการพิจารณาตัุด้สินิใจใด้ ๆ ในิการแก้ไขปัีญหาทางการเงินิของบริษัท ไม่ว่า 
จะด้้วยวิธักีารใด้ จะตุ้องเป็ีนิไปีอยา่งสมเหตุุสมผล

หลักปฏิิบัติ 7.4 รายงานความยั�งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายจะจัด้ทำารายงานิความยั�งยืนิตุามความเหมาะสม

(1) คณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาความเหมาะสมในิการเปีดิ้เผยขอ้มลูการปีฏิบติัุตุามกฎหมาย การปีฏิบติัุตุามจรรยาบรรณ 
ทางธุัรกิจ นิโยบายตุ่อตุ้านิการทุจริตุคอร์รัปีชันิ การปีฏิบัติุตุ่อพนัิกงานิและผู้มีส่วนิได้้เสีย ซ็่�งรวมถ่งการปีฏิบัติุอย่าง 
เป็ีนิธัรรม และการเคารพสทิธัมินุิษยชนิ ตุลอด้จนิความรบัผิด้ชอบตุ่อสงัคมและสิ�งแวด้ล้อม โด้ยคำาน่ิงถ่งกรอบการรายงานิ
ที�ได้้รับการยอมรับในิปีระเทศหรือในิระดั้บสากล ตุามความเหมาะสมของกิจการ

(2) คณะกรรมการบรษัิทจะกำากับด้แูลใหข้อ้มลูที�เปิีด้เผยเปีน็ิเรื�องที�สำาคัญและสะท้อนิการปีฏิบติัุที�จะนิำาไปีสูก่ารสรา้งคณุค่า
แก่กิจการอยา่งยั�งยืนิ

เอกสารแนบ 5



461บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

หลักปฏิิบัติ 7.5 นักลงทีุ่นสัมพัันธ์์
คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดู้แลให้ฝ่่ายจัด้การจัด้ให้มี หนิว่ยงานินัิกลงทุนิสัมพนัิธั ์ทำาหน้ิาที�สื�อสารและปีระชาสัมพนัิธัข์อ้มูล
ขา่วสารที�เป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อผู้ถือหุ้นิ นัิกลงทุนิ นัิกวิเคราะห์ และผู้เกี�ยวข้องอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกันิ และทันิเวลา

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายการสื�อสารและเปิีด้เผยข้อมูลตุ่อบุคคลภายนิอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันิ ทันิเวลา 
ใช้ช่องทางที�เหมาะสม ปีกป้ีองข้อมูลลับและข้อมูลที�มีตุ่อผลตุ่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั�งมีการสื�อสารให้เข้าใจตุรงกันิ 
ทั�งองค์กรในิการปีฏิบัติุตุามนิโยบายดั้งกล่าว

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้ฝ่่ายจัด้การกำาหนิด้ผู้ที�รับผิด้ชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนิอกโด้ยเฉพาะ ซ็่�งจะเป็ีนิ 
ผู้ที�มีความเหมาะสมกับการปีฏิบัติุหน้ิาที� เข้าใจธุัรกิจของบริษัท รวมทั�งวัตุถุปีระสงค์ เป้ีาหมายหลัก ค่านิิยมองค์กร และ
สามารถสื�อสารกับตุลาด้ทุนิได้้เป็ีนิอยา่งดี้ 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้ฝ่่ายจัด้การกำาหนิด้ทิศทางและสนัิบสนุินิงานิด้้านินัิกลงทุนิสัมพันิธั์ เช่นิ การจัด้ให้มี 
หลักปีฏิบติัุในิการให้ขอ้มูล นิโยบายการจัด้การข้อมูลที�มีผลตุ่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั�งกำาหนิด้หน้ิาที�และความรับผิด้ชอบ
ของนัิกลงทุนิสัมพันิธัใ์ห้ชัด้เจนิ เพื�อให้การสื�อสารและการเปิีด้เผยข้อมูลเป็ีนิไปีอยา่งมีปีระสิทธัภิาพ

หลักปฏิิบัติ 7.6 การเผู้ยแพัร่ข�อม้ลด�วยเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนิำาเทคโนิโลยีสารสนิเทศมาใช้ในิการเผยแพร่ข้อมูล ซ็่�งนิอกจากการเผยแพร่ข้อมูล 
ตุามหลักเกณฑ์ิที�กำาหนิด้และผ่านิช่องทางของตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยแล้ว  คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้มีการ 
เปิีด้เผยขอ้มลูทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นิชอ่งทางอื�นิด้้วย เชน่ิ เว็บไซ็ต์ุของบรษัิท พรอ้มทั�งนิำาเสนิอขอ้มลูที�เป็ีนิปัีจจุบนัิ 
ซ็่�งรวมถ่งข้อมูลดั้งตุ่อไปีนีิ�

• วิสัยทัศน์ิ พันิธักิจ และค่านิิยมองค์กร 

• ลักษณะการปีระกอบธุัรกิจของบริษัท

• รายชื�อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดั้บสูง

• งบการเงินิและรายงานิเกี�ยวกับฐานิะการเงินิและผลการด้ำาเนิินิงานิ ทั�งฉบับปัีจจุบันิและของปีีก่อนิหน้ิา

• แบบ 56-1 รายงานิปีระจำาปีี และ/หรือ แบบ 56-1 One Report ที�สามารถด้าวน์ิโหลด้ได้้ 18

• ข้อมูลหรือเอกสารอื�นิใด้ที�บริษัทได้้นิำาเสนิอตุ่อนัิกวิเคราะห์ ผู้จัด้การกองทุนิ หรือสื�อตุ่าง ๆ

• โครงสร้างการถือหุ้นิ และโครงสร้างกลุ่มบริษัท

• กลุ่มผู้ถือหุ้นิรายใหญ่

• หนัิงสือเชิญปีระชุมผู้ถือหุ้นิ 

• ข้อบังคับบริษัท หนัิงสือบริคณห์สนิธัิ

• นิโยบายการกำากับด้แูลกิจการของบริษัท และนิโยบายหรอืกฎบัตุรที�สำาคัญ เชน่ิ กฎบัตุรคณะกรรมการบรษัิท กฎบัตุร
ของคณะกรรมการยอ่ยทุกชุด้ จรรยาบรรณทางธุัรกิจ เป็ีนิตุ้นิ 

• ข้อมูลติุด้ตุ่อหนิ่วยงานิรับเรื�องร้องเรียนิ หนิ่วยงานินัิกลงทุนิสัมพันิธั ์และเลขานุิการบริษัท 

18 อนุิมัติุโด้ยมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 โด้ยมีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 15 ธันัิวาคม 2564
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หลักปฏิิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้้�ถืือหุ�น

บริษัทตุระหนัิกและให้ความสำาคัญตุ่อสิทธัิของผู้ถือหุ้นิ (Rights of Shareholders) เช่นิ สิทธัิในิการซ็ื�อขายหรือโอนิหุ้นิ  
การมีส่วนิแบ่งในิกำาไรของกิจการ การได้้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอครบถ้วนิ การเข้าร่วมปีระชุมเพื�อใช้
สิทธัิออกเสียงในิที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนิร่วมตัุด้สินิใจในิเรื�องสำาคัญและมีผลกระทบตุ่อบริษัท 
เช่นิ การแตุ่งตัุ�งหรือถอด้ถอนิกรรมการ การกำาหนิด้ค่าตุอบแทนิกรรมการ การแตุ่งตัุ�งหรือถอด้ถอนิผู้สอบบัญชีและกำาหนิด้ 
ค่าตุอบแทนิผู้สอบบัญชี การจัด้สรรเงินิปัีนิผล การกำาหนิด้หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนัิงสือบริคณห์สนิธัิ การลด้ทุนิหรือ 
เพิ�มทนุิ และการอนุิมัติุรายการพเิศษตุามที�กฎหมายกำาหนิด้ เป็ีนิตุ้นิ การปีระชุมผู้ถือหุ้นิเป็ีนิชอ่งทางสำาคัญที�ผู้ถือหุ้นิของบรษัิท
สามารถใชส้ทิธัขิองตุนิในิฐานิะผู้ถือหุ้นิได้้ นิอกจากนีิ� บรษัิทยังคำาน่ิงถ่งการปีฏิบติัุและคุม้ครองสทิธัผู้ิถือหุ้นิทกุรายอยา่งเท่าเทียม 
และเป็ีนิธัรรม (The Equitable Treatment for Shareholders) ด้้วยเชน่ิกันิ 

คณะกรรมการบริษัทมีแนิวทางปีฏิบัติุในิการจัด้การปีระชุมผู้ถือหุ้นิของบริษัทเพื�อส่งเสริมและอำานิวยความสะด้วกในิการ 
ใช้สิทธัขิองผู้ถือหุ้นิและเคารพตุ่อหลักการปีฏิบัติุอยา่งเท่าเทียมกันิของผู้ถือหุ้นิ ดั้งนีิ�

หลักปฏิิบัติ 8.1 การมีส่วนร่วมของผู้้�ถืือหุ�น
คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้มั�นิใจว่า ผู้ถือหุ้นิมีสว่นิรว่มในิการตัุด้สินิใจในิเรื�องสำาคัญของบริษัท ดั้งตุ่อไปีนีิ�

(1) กำากับดู้แลให้เรื�องสำาคัญ ทั�งปีระเด็้นิที�กำาหนิด้ในิกฎหมายและปีระเด็้นิที�อาจมีผลกระทบตุ่อทิศทางการด้ำาเนิินิงานิของ
กิจการได้้รบัการพจิารณา และ/หรอื อนิมัุติุโด้ยที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิโด้ยเรื�องสำาคัญดั้งกล่าวจะถกูบรรจุเป็ีนิวาระการปีระชุม
ผู้ถือหุ้นิ

(2) สนัิบสนุินิการมีส่วนิร่วมของผู้ถือหุ้นิ โด้ยเปีิด้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นิสามารถเสนิอวาระการปีระชุม และ/หรือ ชื�อบุคคล 
เพื�อเข้ารับการเลือกตัุ�งเป็ีนิกรรมการล่วงหน้ิาก่อนิการปีระชุมผู้ถือหุ้นิสามัญปีระจำาปีี เพื�อส่งเสริมให้มีการปีฏิบัติุตุ่อ
ผู้ถือหุ้นิอย่างเป็ีนิธัรรมและเท่าเทียม ทั�งนีิ� ตุามหลักเกณฑ์ิที�บริษัทกำาหนิด้และปีระกาศผ่านิเว็บไซ็ต์ุของบริษัทและ
ตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย

(3) กำากับดู้แลให้หนัิงสือนัิด้ปีระชุมผู้ถือหุ้นิมีข้อมูลที�ถูกตุ้อง ครบถ้วนิ และเพียงพอตุ่อการใช้สิทธัขิองผู้ถือหุ้นิ กล่าวคือ

 (3.1) ส่งหนัิงสือนัิด้ปีระชุมผู้ถือหุ้นิพร้อมเอกสารที�เกี�ยวข้องและเผยแพร่บนิเว็บไซ็ต์ุของบริษัท ก่อนิวันิปีระชุม 
ตุามระยะเวลาที�กฎหมายกำาหนิด้

 (3.2) เปิีด้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นิสง่คำาถามล่วงหน้ิาก่อนิวันิปีระชุม โด้ยกำาหนิด้หลักเกณฑ์ิการสง่คำาถามล่วงหน้ิาและเผยแพร่
หลักเกณฑ์ิดั้งกล่าวไว้บนิเว็บไซ็ต์ุของบริษัท
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 (3.3)  หนัิงสือนัิด้ปีระชุมผู้ถือหุ้นิและเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการปีระชุมจะจัด้ทำาและเผยแพรเ่ป็ีนิ 2 ภาษา ทั�งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ปีระกอบด้้วย

- วันิ เวลา และสถานิที�จัด้ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ 
- วาระการปีระชุม โด้ยระบุว่าเป็ีนิวาระเพื�อทราบหรือเพื�ออนุิมัติุ รวมทั�งแบง่เป็ีนิเรื�อง ๆ อยา่งชัด้เจนิ 
- วัตุถุปีระสงค์และเหตุุผล และความเห็นิของคณะกรรมการบริษัทในิแตุ่ละวาระการปีระชุมที�เสนิอ 
- หนัิงสอืมอบฉนัิทะตุามแบบที�กระทรวงพาณชิยก์ำาหนิด้ โด้ยนิำาเสนิอขอ้มลูของกรรมการอิสระอยา่งน้ิอย 1 คนิ 

เพื�อให้ผู้ถือหุ้นิสามารถเลือกที�จะมอบฉันิทะให้เข้ารว่มปีระชุมและออกเสียงแทนิผู้ถือหุ้นิได้้
- ข้อมูลปีระกอบการปีระชุมอื�นิ ๆ เชน่ิ ขั�นิตุอนิการออกเสียงลงคะแนินิ การนัิบและแจ้งผลคะแนินิเสียง สิทธั ิ

ของหุ้นิแตุ่ละปีระเภทในิการลงคะแนินิเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที�เสนิอเปี็นิผู้รับมอบฉันิทะจาก 
ผู้ถือหุ้นิ เอกสารที�ผู้ถือหุ้นิตุ้องแสด้งก่อนิเข้าปีระชุม เอกสารปีระกอบการมอบฉันิทะ และแผนิที�ของสถานิที�
จัด้ปีระชุม เป็ีนิตุ้นิ

หลักปฏิิบัติ 8.2 การประชุมผู้้�ถืือหุ�น
คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้การด้ำาเนิินิการในิวันิปีระชุมผู้ถือหุ้นิเปี็นิไปีด้้วยความเรียบร้อย โปีร่งใส มีปีระสิทธัิภาพ และ
เอื�อให้ผู้ถือหุ้นิสามารถใช้สิทธัขิองตุนิ ดั้งตุ่อไปีนีิ�

(1) กำาหนิด้วันิ เวลา และสถานิที�ปีระชุม โด้ยคำาน่ิงถ่งความสะด้วกในิการเขา้รว่มปีระชุมของผู้ถือหุ้นิ เชน่ิ ชว่งเวลาการปีระชุม
ที�เหมาะสมและเพียงพอตุ่อการอภิปีราย สถานิที�จัด้ปีระชุมที�สะด้วกตุ่อการเดิ้นิทาง เป็ีนิตุ้นิ

(2) ดู้แลไม่ให้มีการกระทำาใด้ ๆ  ที�เป็ีนิการจำากัด้โอกาสการเข้าปีระชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นิจนิเกินิควร ในิกรณีที�ผู้ถือหุ้นิ
ไม่สามารถเข้ารว่มปีระชุมได้้ บริษัทเปิีด้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นิสามารถมอบฉันิทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด้ ๆ เข้ารว่ม
ปีระชุมแทนิตุนิได้้ โด้ยใช้หนัิงสือมอบฉันิทะแบบหน่ิ�งแบบใด้ที�บริษัทได้้จัด้สง่ไปีพร้อมหนัิงสือนัิด้ปีระชุม

(3) สง่เสรมิการนิำาเทคโนิโลยมีาใชกั้บการปีระชุมผู้ถือหุ้นิ ทั�งการลงทะเบยีนิผู้ถือหุ้นิ การนิบัคะแนินิและแสด้งผล เพื�อให้การ
ด้ำาเนิินิการปีระชุมสามารถกระทำาได้้รวด้เร็ว ถูกตุ้อง แม่นิยำา

(4) ปีระธัานิกรรมการเป็ีนิปีระธัานิที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ มีหน้ิาที�ดู้แลให้การปีระชุมให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย กฎเกณฑ์ิที�เกี�ยวข้อง 
และข้อบังคับของบริษัท ชี�แจงเกี�ยวกับกฎเกณฑ์ิที�ใช้ในิการปีระชุม รวมถ่งขั�นิตุอนิการออกเสียงลงมติุ จัด้สรรเวลาสำาหรับ
แตุ่ละวาระการปีระชุมที�กำาหนิด้ไว้อย่างเหมาะสม และเปิีด้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นิแสด้งความเห็นิและตัุ�งคำาถามตุ่อที�ปีระชุม 
ในิเรื�องที�เกี�ยวข้องกับบริษัทได้้

(5) เพื�อให้ผู้ถือหุ้นิสามารถรว่มตัุด้สนิิใจในิเรื�องสำาคัญได้้ การด้ำาเนิินิการปีระชุมผู้ถือหุ้นิจะเป็ีนิไปีตุามระเบียบวาระการปีระชุม
ที�ได้้แจ้งไว้ในิหนัิงสือเชิญปีระชุมผู้ถือหุ้นิ และกรรมการในิฐานิะผู้เข้าร่วมปีระชุมและในิฐานิะผู้ถือหุ้นิไม่สนิับสนุินิการ 
เพิ�มวาระการปีระชุมที�ไม่ได้้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ิาโด้ยไม่จำาเป็ีนิ โด้ยเฉพาะวาระสำาคัญที�ผู้ถือหุ้นิตุ้องใช้เวลาในิการศ่กษา
ข้อมูลก่อนิตัุด้สินิใจ

(6) คณะกรรมการบริษัทมีนิโยบายให้กรรมการทุกท่านิและผู้บริหารระดั้บสูงที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมการปีระชุม เพื�อให้ผู้ถือหุ้นิ 
มีโอกาสซ็ักถามในิปีระเด็้นิตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องได้้
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(7) ก่อนิเริ�มการปีระชุม ผู้ถือหุ้นิจะได้้รับทราบจำานิวนิและสัด้ส่วนิของผู้ถือหุ้นิที�เข้าร่วมปีระชุมด้้วยตุนิเองและของผู้ถือหุ้นิ
ที�มอบฉันิทะ วิธักีารปีระชุม การลงคะแนินิเสียงและการนัิบคะแนินิเสียง

(8) ในิกรณีที�วาระใด้มีหลายรายการ ปีระธัานิที�ปีระชุมจะจัด้ให้มีการลงมติุแยกในิแตุ่ละรายการ เชน่ิ ผู้ถือหุ้นิใช้สิทธัใินิการ
แตุ่งตัุ�งกรรมการเป็ีนิรายบุคคลในิวาระการแตุ่งตัุ�งกรรมการ เป็ีนิตุ้นิ

(9) สนัิบสนุินิให้มีการใช้บัตุรลงคะแนินิเสียง และส่งเสริมให้มีบุคคลที�เป็ีนิอิสระเป็ีนิผู้ตุรวจนัิบหรือตุรวจสอบคะแนินิเสียง 
ในิการปีระชุมผู้ถือหุ้นิ และเปิีด้เผยผลการลงคะแนินิที�เห็นิด้้วย ไม่เห็นิด้้วย และงด้ออกเสียง ในิแตุ่ละวาระให้ที�ปีระชุม
ทราบ พร้อมทั�งบันิท่กไว้ในิรายงานิการปีระชุม

หลักปฏิิบัติ 8.3 มติที่ี�ประชุมและรายงานการประชุมผู้้�ถืือหุ�น
คณะกรรมการบรษัิทจะด้แูลใหก้ารเปิีด้เผยมติุที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิและการจัด้ทำารายงานิการปีระชุมผู้ถือหุ้นิเป็ีนิไปีอยา่งถกูตุ้อง
และครบถ้วนิ

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจัด้ให้บริษัทเปิีด้เผยมติุที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิพร้อมผลการลงคะแนินิเสียง ภายในิวันิทำาการถัด้ไปี  
ผ่านิระบบขา่วของตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยและบนิเว็บไซ็ต์ุของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทกำาหนิด้ให้บริษัทนิำาส่งสำาเนิารายงานิการปีระชุมผู้ถือหุ้นิให้ตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 
ตุามหลักเกณฑ์ิและหนิ่วยงานิที�เกี�ยวข้องภายในิเวลาที�กฎหมายกำาหนิด้ และ/หรือ หนิ่วยงานิที�เกี�ยวข้องกำาหนิด้

(3) คณะกรรมการบริษัทจะดู้แลให้รายงานิการปีระชุมผู้ถือหุ้นิได้้บันิท่กข้อมูลอยา่งครบถ้วนิ อยา่งน้ิอยดั้งตุ่อไปีนีิ�

• รายชื�อกรรมการและผู้บริหารที�เข้าปีระชุม และสัด้สว่นิกรรมการที�เข้ารว่มการปีระชุม/ไม่เข้ารว่มการปีระชุม

• วิธักีารลงคะแนินิและนัิบคะแนินิ มติุที�ปีระชุม และผลการลงคะแนินิ (เห็นิชอบ ไม่เห็นิชอบ งด้ออกเสียง) ของแตุ่ละวาระ

• ปีระเด็้นิคำาถามและคำาตุอบในิที�ปีระชุม รวมทั�งชื�อ - นิามสกุลของผู้ถามและผู้ตุอบ
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19 “ผู้บริหาร” ตุามนิิยามของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. หมายความว่า ผู้จัด้การ ผู้ด้ำารงตุำาแหนิ่งระดั้บบริหาร 4 รายแรกนิับตุ่อจากผู้จัด้การลงมา และผู้ซ็่�งด้ำารงตุำาแหนิ่ง 
เทียบเท่ากับผู้ด้ำารงตุำาแหนิง่ระดั้บบริหารรายที� 4 ทกุราย และให้หมายความรวมถ่งผู้ด้ำารงตุำาแหนิง่ระดั้บบริหารในิสายงานิบญัชีหรอืการเงินิที�เป็ีนิระดั้บผู้จัด้การฝ่่ายข่�นิไปี 
หรือเทียบเท่า

นโยบายป้องกันความขัดแย�งที่างผู้ลประโยชน์

เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิ มีแนิวทางในิการปีฏิบัติุหน้ิาที�ด้้วยความสุจริตุ และไม่แสวงหาผลปีระโยชน์ิส่วนิตัุว
ที�ขัด้แย้งกับผลปีระโยชนิ์ของบริษัท และเปี็นิไปีตุามกฎหมายหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ บริษัทจ่งได้้กำาหนิด้นิโยบาย
ป้ีองกันิความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิไว้ ดั้งนีิ� 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร19 และพนัิกงานิ ปีระกอบธุัรกิจหรือมีส่วนิร่วมในิธุัรกิจที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิหรือเป็ีนิการ
แข่งขันิกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็ีนิหุ้นิส่วนิ หรือกรรมการในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิ
และเป็ีนิการแขง่ขันิกับกิจการของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไม่ว่าเพื�อปีระโยชน์ิของตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิ จะตุ้องหลีกเลี�ยงการกระทำาที�จะก่อให้เกิด้ความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ หรือรายการ 
ที�เกี�ยวโยงกับตุนิเองและผู้ที�เกี�ยวข้อง ในิกรณีที�จำาเป็ีนิตุ้องทำารายการเช่นิว่านัิ�นิ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนัิกงานิ จะตุ้อง
แจ้งให้บริษัททราบถ่งความสัมพันิธั ์หรือการเกี�ยวโยงของตุนิและผู้ที�เกี�ยวข้องในิรายการดั้งกล่าว และจะตุ้องไม่เข้ารว่ม
การพิจารณาอนุิมัติุในิรายการนัิ�นิ ๆ

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิของกลุ่มบริษัท ตุลอด้จนิผู้ที�เกี�ยวข้อง ใช้หรือเผยแพรข่้อมูลภายในิของบริษัท 
ซ็่�งยังมิได้้เปิีด้เผยตุ่อสาธัารณชนิ เพื�อใช้แสวงหาปีระโยชน์ิในิทางมิชอบ เพื�อปีระโยชน์ิตุ่อการซ็ื�อขายหลักทรัพย์ และ 
ห้ามมิให้เปิีด้เผยข้อมูลภายในิตุ่อบุคคลภายนิอกหรือผู้ที�มิได้้มีส่วนิเกี�ยวข้อง ก่อนิมีการเปิีด้เผยให้ปีระชาชนิรับทราบ 
โด้ยทั�วถ่งผา่นิตุลาด้หลักทรัพยแ์ห่งปีระเทศไทย โด้ยตุ้องปีฏิบติัุตุามกฎหมาย และนิโยบายการปีอ้งกันิการใชข้อ้มูลภายในิ
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย

4. การทำารายการที�เกี�ยวโยงกันิ และรายการที�มีความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชน์ิ จะตุ้องปีฏิบติัุตุามหลักเกณฑ์ิที�เกี�ยวขอ้งของ
สำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตุลาด้หลักทรพัย ์(“สำานัิกงานิ ก.ล.ตุ.”) คณะกรรมการกำากับตุลาด้ทนุิ และ
ตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย อย่างเคร่งครัด้ และจะตุ้องนิำาเสนิอตุ่อคณะกรรมการตุรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษัิท เพื�อพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั�งจะเปิีด้เผยขอ้มูลสารสนิเทศตุามหลักเกณฑ์ิของตุลาด้หลักทรพัย ์
แห่งปีระเทศไทย และ/หรือ หนิ่วยงานิอื�นิที�เกี�ยวข้อง 
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20 “บุคคลที�มีความสัมพันิธักั์บตุนิเอง” ตุามปีระกาศของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. หมายถ่ง
 (1) คู่สมรสหรือผู้ที�อยูกิ่นิด้้วยกันิฉันิสามีภริยา
 (2)  บุตุรที�ยังไม่บรรลุนิิติุภาวะ
 (3)  นิิติุบุคคลซ็่�งตุนิเอง บุคคลตุาม (1) และบุคคลตุาม (2) ถือหุ้นิรวมกันิเกินิร้อยละ 30 ของจำานิวนิสิทธัอิอกเสียงทั�งหมด้ของนิิติุบุคคลดั้งกล่าว 
  และการถือหุ้นิรวมกันิดั้งกล่าวเป็ีนิสัด้สว่นิที�มากที�สุด้ในินิิติุบุคคลนัิ�นิ

5. การรายงานิการมีสว่นิได้้เสีย

 กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้ิาที�จัด้ทำาและรายงานิ “แบบรายงานิการมีส่วนิได้้เสีย” ของกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั�ง 
ผู้ที�เกี�ยวข้องของตุนิ เพื�อใช้เป็ีนิข้อมูลพื�นิฐานิในิการกำากับดู้แลด้้านิการมีสว่นิได้้เสียเป็ีนิปีระจำาทุกปีี และตุ้องจัด้ทำาแบบ
รายงานิดั้งกล่าวเมื�อมีการแก้ไขเปีลี�ยนิแปีลงเสมอ  

 กรรมการมีหน้ิาที�รายงานิการมีส่วนิได้้เสีย อย่างน้ิอยก่อนิการพิจารณาวาระการปีระชุมคณะกรรมการ และบันิท่กไว้
ในิรายงานิการปีระชุมคณะกรรมการ เพื�อให้กรรมการที�มีส่วนิได้้เสียอย่างมีนัิยสำาคัญในิลักษณะที�อาจทำาให้กรรมการ 
รายดั้งกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นิได้้อยา่งอิสระ งด้เว้นิจากการมีสว่นิรว่มในิการปีระชุมพิจารณาในิวาระนัิ�นิ

 ทั�งนีิ� คณะกรรมการบรษัิทได้้มอบหมายให ้เลขานิกุารบรษัิท เป็ีนิผู้รวบรวมขอ้มลูและจัด้ทำารายงานิดั้งกล่าวเพื�อเสนิอตุ่อ 
คณะกรรมการตุรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื�อใช้ในิการตุรวจสอบและการกำากับดู้แลด้้านิความขัด้แย้งทาง 
ผลปีระโยชน์ิ

6. การรายงานิการเปีลี�ยนิแปีลงการถือหลักทรัพย์

 เพื�อให้เป็ีนิไปีตุามมาตุรา 59 แห่งพระราชบัญญัติุหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที�ได้้มีการแก้ไข 
เพิ�มเติุม) กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้ิาที�รายงานิการเปีลี�ยนิแปีลงการถือหลักทรัพย์ที�ออกโด้ยบริษัท ซ็่�งเป็ีนิของตุนิเอง  
และ/หรือ ของบุคคลที�มีความสัมพันิธั์กับตุนิเอง20 ตุ่อสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. ตุามรูปีแบบอิเล็กทรอนิิกส์ของสำานัิกงานิ 
ก.ล.ตุ. เมื�อมีการซ็ื�อ ขาย โอนิ หรือรับโอนิหลักทรัพย์ (เว้นิแตุ่เป็ีนิการโอนิหรือรับโอนิซ็่�งกระทำากับผู้รับฝ่ากหลักทรัพย์  
(Custodian) ที�ถือครองหลักทรัพย์แทนิบุคคลดั้งกล่าว) ภายในิระยะเวลาดั้งตุ่อไปีนีิ�

 (1) กรณกีรรมการและผู้บริหารยังไมมี่รายชื�อแสด้งในิระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผู้บรหิารของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. 

  -  ภายในิ 7 วันิทำาการ นัิบแตุ่วันิที�มีการซ็ื�อ ขาย โอนิ หรือรับโอนิหลักทรัพย์ 

 (2) กรณกีรรมการและผู้บรหิารที�มีรายชื�อแสด้งในิระบบข้อมูลรายชื�อกรรมการและผู้บริหารของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. แล้ว

  -  ภายในิ 3 วันิทำาการ นัิบแตุ่วันิที�มีการซ็ื�อ ขาย โอนิ หรือรับโอนิหลักทรัพย์

 และแจ้งตุ่อเลขานุิการบริษัทเพื�อรวบรวมและสรุปีรายงานิการเปีลี�ยนิแปีลงการถือหลักทรัพย์ดั้งกล่าว เพื�อเสนิอตุ่อ 
ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อรับทราบตุ่อไปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ที่่านผู้้�ถืือหุ�น

คณะกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) (บี.กริม เพาเวอร์) ได้้แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการตุรวจสอบ ปีระกอบด้้วย
กรรมการอิสระ จำานิวนิ 3 ท่านิ ซ็่�งเป็ีนิผู้ทรงคณุวุฒ ิอีกทั�งยังมีปีระสบการณท์างด้้านิธุัรกิจพลังงานิและวิศวกรรม ด้้านิบญัชแีละ
ด้้านิการเงินิ ได้้แก่ นิางอัญชลี ชวนิิชย ์เป็ีนิปีระธัานิคณะกรรมการตุรวจสอบ นิายอนุิสรณ ์แสงนิิ�มนิวล และนิางสนีุิย์ ศรไชยธันิะสขุ 
เป็ีนิกรรมการตุรวจสอบ โด้ยมีนิางสาววรัญญา ชื�นิพิทยาธัร ผู้จัด้การฝ่่ายอาวุโส - ตุรวจสอบภายในิ เป็ีนิเลขานุิการ 
คณะกรรมการตุรวจสอบ

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้ปีฏิบัติุหน้ิาที�ตุามขอบเขตุ และความรับผิด้ชอบอย่างเป็ีนิอิสระตุามที�ได้้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โด้ยมีการระบุไว้เป็ีนิลายลักษณ์อักษรในิกฎบัตุรคณะกรรมการตุรวจสอบ สอด้คล้องตุามแนิวปีฏิบัติุ 
ที�ดี้ของคณะกรรมการตุรวจสอบ และข้อกำาหนิด้ของสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์  
(ก.ล.ตุ.) และตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย (ตุลท.) และได้้รายงานิผลการปีระชุมคณะกรรมการตุรวจสอบตุ่อที�ปีระชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็ีนิวาระปีระจำา 

ในิปีี 2564 มีการจัด้ปีระชุมคณะกรรมการตุรวจสอบทั�งสิ�นิ 12 ครั�ง โด้ยมีกรรมการตุรวจสอบทุกท่านิเข้าร่วมการปีระชุม 
คิด้เป็ีนิร้อยละ 100 นิอกจากนีิ� มีการปีระชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ โด้ยไม่มีฝ่่ายบริหาร 
เข้าร่วมปีระชุม (Private Session) 1 ครั�ง เพื�อให้มั�นิใจว่าผู้สอบบัญชีและฝ่่ายตุรวจสอบภายในิมีความเป็ีนิอิสระในิการ 
ปีฏิบัติุงานิ โด้ย บี.กริม เพาเวอร์ ได้้จัด้ปีระชุมแบบ Hybrid Meeting ซ็่�งเป็ีนิการปีระชุมระยะไกลกับผู้ปีระชุมหลักที�อยู ่
ในิห้องปีระชุมจริง ตัุ�งแตุ่เดื้อนิพฤษภาคม 2564 เป็ีนิตุ้นิมา

สามารถสรุปีสาระสำาคัญในิการปีฏิบัติุหน้ิาที�ของคณะกรรมการตุรวจสอบ ได้้ดั้งนีิ� 

1. การสอบที่านรายงานที่างการเงิน

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานิขอ้มูลทางการเงินิระหว่างกาล งบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการปีระจำาปีี 2564 
รว่มกับผู้สอบบัญชีและฝ่่ายบริหาร ในิปีระเด็้นิที�มีสาระสำาคัญ การปีรับปีรุงรายการบัญชีที�สำาคัญ การปีระมาณการทางบัญชี 
ที�สง่ผลตุ่อข้อมูลทางการเงินิและงบการเงินิ และเรื�องสำาคัญในิการตุรวจสอบ (KAM-Key Audit Matters) ในิรายงานิผู้สอบบญัชี 
และสรุปีความเห็นิว่าการจัด้ทำางบการเงินิ รวมถ่งการเปิีด้เผยข้อมูลในิหมายเหตุุปีระกอบงบการเงินิ มีการจัด้ทำาข่�นิอย่าง 
ถูกตุ้อง ครบถ้วนิ ทันิเวลา และเชื�อถือได้้ ซ็่�งเป็ีนิไปีตุามมาตุรฐานิการรายงานิทางการเงินิของไทย เพื�อเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อผู้ใช ้
งบการเงินิ ทั�งนีิ� ผู้สอบบัญชีได้้สอบทานิและตุรวจสอบแล้ว และได้้รายงานิความเห็นิอยา่งไม่มีเงื�อนิไข 

นิอกจากนีิ� คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานิเกี�ยวกับการจัด้ทำาบทรายงานิการวิเคราะห์ของฝ่่ายบริหาร (MD&A- 
Management Discussion and Analysis) เพื�อให้มั�นิใจว่ามีข้อมูลที�ถูกตุ้อง ครบถ้วนิ เพียงพอ และเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อผู้ถือหุ้นิ 
รวมถ่งนัิกลงทุนิทั�วไปีในิการนิำาไปีใช้ปีระกอบการตัุด้สินิใจลงทุนิ 
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2. การสอบที่านรายการระหว่างกันหรือรายการที่ี�อาจมีความขัดแย�งที่างผู้ลประโยชน์

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานิรายการระหว่างกันิหรอืรายการที�อาจมีความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชน์ิของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
และบริษัทในิเครือ ตุามปีระกาศสำานิักงานิ ก.ล.ตุ. และ ตุลท. ผลการสอบทานิพบว่า การเข้าทำารายการดั้งกล่าวเป็ีนิไปีตุาม
เงื�อนิไขปีกติุธุัรกิจทั�วไปี มีความสมเหตุุสมผล และคำาน่ิงถ่งปีระโยชน์ิสูงสุด้ตุ่อ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้ถือหุ้นิเป็ีนิสำาคัญ

3. การสอบที่านการปฎิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานิการปีฏิบติัุงานิ และกำากับให้ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ด้ำาเนิินิธุัรกิจตุ่าง ๆ  อยา่งถกูตุ้องตุามกฎหมาย
ว่าด้้วยหลักทรพัยแ์ละตุลาด้หลักทรัพย ์ขอ้กำาหนิด้ของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุัรกิจของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
ซ็่�งครอบคลุมถ่งนิโยบาย ระเบียบตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิอย่างเคร่งครัด้ นิอกจากนีิ� คณะกรรมการ 
ตุรวจสอบได้้กำาชับให้ บี.กริม เพาเวอร์ ติุด้ตุามร่างกฎหมายที�อยู่ในิระหว่างการพิจารณาและอาจส่งผลกระทบตุ่อ บี.กริม  
เพาเวอร์ เพื�อเตุรียมความพร้อมก่อนิการปีระกาศใช้ใหม่

4. การสอบที่านการบริหารความเสี�ยงและการประเมินการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตุรวจสอบรับทราบการกำากับดู้แลและการบริหารจัด้การความเสี�ยงที�ด้ำาเนิินิการโด้ยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี�ยงอย่างสมำาเสมอทุกไตุรมาส รวมถ่งสนัิบสนุินิการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในิตุามแนิวทางปีฏิบัติุ 
ด้้านิการควบคุมภายในิของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ
ยังมีการกำาหนิด้ดั้ชนีิชี�วัด้ความเสี�ยง (KRIs-Key Risk Indicators) เพื�อใช้เป็ีนิแนิวทางการบริหารความเสี�ยง และควบคุม 
ความเสี�ยงให้อยู่ในิระดั้บที�ยอมรับได้้ มีกระบวนิการทบทวนิและติุด้ตุามการด้ำาเนิินิงานิอย่างสมำาเสมอ เพื�อรองรับ 
กับสถานิการณ์ที�ไม่เป็ีนิไปีตุามที�คาด้การณ์ และสามารถตุอบสนิองตุ่อการเปีลี�ยนิแปีลงอยา่งมีปีระสิทธัภิาพ 

ทั�งนีิ� คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานิระบบการควบคุมภายในิของ บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ 
ฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ ตุามแนิวทางของ ก.ล.ตุ. และได้้ให้ความสำาคัญกับการปีฏิบัติุตุามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกำาหนิด้ตุ่าง ๆ การบริหารจัด้การตุามแนิวปี้องกันิสามด่้านิ (Three Lines Model) และกรอบแนิวทางปีฏิบัติุ 
ด้้านิการควบคุมภายในิของ COSO ซ็่�ง บี .กริม เพาเวอร์ จัด้ให้มีระบบการตุรวจสอบ ติุด้ตุาม ปีระเมินิผลและ 
รายงานิผลการปีฏิบัติุตุามกฎหมาย และข้อกำาหนิด้ตุ่าง ๆ อย่างตุ่อเนืิ�อง ผลการสอบทานิพบว่า ไม่พบปีระเด็้นิหรือ 
ข้อบกพร่องที�อาจส่งผลกระทบตุ่อการด้ำาเนิินิงานิและงบการเงินิของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างมีสาระสำาคัญ นิอกจากนีิ� 
คณะกรรมการตุรวจสอบยังได้้สอบทานิความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายในิ ตุามแบบปีระเมินิ 
ของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. ที�ด้ำาเนิินิการโด้ยฝ่่ายจัด้การ ซ็่�งไม่พบปีระเด็้นิหรือข้อบกพรอ่งที�เป็ีนิสาระสำาคัญ โด้ยระบบการควบคุม
ภายในิของ บี.กริม เพาเวอร์ มีความโปีรง่ใส เพียงพอ และเหมาะสม
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5. การสอบที่านการกำากับด้แลกิจการที่ี�ดี

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานินิโยบายและจรรยาบรรณทางธุัรกิจ (Code of Conduct) เพื�อให้เกิด้การกำากับดู้แลกิจการ 
ที�ดี้อย่างเปี็นิระบบ และสอบทานินิโยบายและกระบวนิการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด้ (Whistleblowing) เพื�อให้สามารถ 
แจ้งขอ้รอ้งเรียนิสำาหรบัการกระทำาผิด้หรอืการทุจรติุใด้ ๆ  ที�เกิด้ข่�นิภายใตุ้ บ.ีกริม เพาเวอร์ และบริษัทยอ่ย ตุลอด้จนิมีมาตุรการ 
คุ้มครองสิทธัิของผู้แจ้งเบาะแส รายละเอียด้การแจ้งเบาะแส โด้ยถือข้อมูลส่วนิบุคคลและเอกสารหลักฐานิของผู้ร้องเรียนิ
ไว้เป็ีนิความลับ รวมถ่งให้ข้อเสนิอแนิะในิการปีรับปีรุงกระบวนิการเพื�อเพิ�มปีระสิทธัิภาพและปีระสิทธัิผลให้สอด้คล้อง 
ตุามหลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ และมีการเปิีด้เผยข้อมูลอย่างครบถ้วนิตุามข้อกำาหนิด้ของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. นิอกจากนีิ�  
ยงัได้้พจิารณาให้ความเห็นิและกำากับเกี�ยวกับมาตุรการตุ่อตุ้านิ และปีระเมินิความเสี�ยงด้้านิการทจุรติุคอรร์ปัีชนัิ การเป็ีนิสมาชกิ 
แนิวร่วมปีฏิบัติุของภาคเอกชนิไทยในิการตุ่อตุ้านิทุจริตุ (CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption) อยา่งตุ่อเนืิ�อง ตุลอด้จนิสนัิบสนุินิให้มีการแบง่ปัีนิความรูเ้กี�ยวกับการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้ระหว่างบรษัิท
ในิกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์ เพื�อนิำาไปีปีรับใช้ให้เป็ีนิไปีในิทิศทางเดี้ยวกันิ 

6. การกำากับด้แลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้กำากับดู้แลให้ฝ่่ายตุรวจสอบภายในิมีความเป็ีนิอิสระ โด้ยให้รายงานิตุรงตุ่อคณะกรรมการ
ตุรวจสอบ ตุามที�ได้้ระบุไว้ในิกฎบัตุรหน่ิวยงานิตุรวจสอบภายในิ นิอกจากนีิ� ได้้พิจารณาทบทวนิกฎบัตุรหน่ิวยงานิ 
ตุรวจสอบภายในิ เพื�อให้มีการปีฏิบัติุงานิที�ถูกตุ้องและสอด้คล้องกับหลักเกณฑ์ิและข้อกำาหนิด้ของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. นิโยบาย
กำากับดู้แลกิจการที�ดี้ และมาตุรฐานิสากลในิการปีฏิบัติุงานิวิชาชีพตุรวจสอบภายในิ 

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานิความเหมาะสมของการปีฏิบัติุงานิตุามแผนิ และผลการตุรวจสอบของฝ่่ายตุรวจสอบ 
ภายในิ อนุิมัติุแผนิการตุรวจสอบภายในิปีระจำาปีีและแผนิระยะยาว โด้ยมุ่งเน้ินิพิจารณาจากความเสี�ยง (Risk-Based  
Approach) และกลยุทธั์ทางธุัรกิจเป็ีนิสำาคัญ ตุลอด้จนิดั้ชนีิผลการปีฏิบัติุงานิปีระจำาปีีของฝ่่าย รวมทั�งส่งเสริมให้เกิด้การ 
พฒันิาในิแง่องค์ความรู้ของฝ่่ายตุรวจสอบภายในิและนิำาเอาระบบเทคโนิโลยสีารสนิเทศมาใชเ้ปีน็ิเครื�องมือตุรวจสอบเพิ�มข่�นิ 
เพื�อให้สอด้คล้องกับการขยายตัุวทางธุัรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และก้าวทันิกระแส Digital Transformation 

7. การพิัจารณาเสนอแต่งตั�งผู้้�สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำาปี 2565

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้พิจารณาคัด้เลือกผู้สอบบัญชี โด้ยพิจารณาเปีรียบเทียบจากความเป็ีนิอิสระของผู้สอบบัญชี  
ทักษะ ความรูค้วามสามารถ และปีระสบการณใ์นิการตุรวจสอบธุัรกิจพลังงานิ รวมถ่งค่าตุอบแทนิการสอบบญัช ีคณะกรรมการ 
ตุรวจสอบได้้ให้ความเห็นิตุ่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาและขออนิุมัติุจากที�ปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นิปีระจำาปีี 2565  
โด้ยพจิารณาอนุิมัติุแตุ่งตัุ�งผู้สอบบญัชจีากบริษัท ไพร้ซ็วอเตุอรเ์ฮาส ์คเูปีอรส์เอบเีอเอส จำากัด้ โด้ยมี นิายบุญเลิศ กมลชนิกกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุิญาตุเลขที� 5339 นิายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุิญาตุเลขที� 6552 และนิางสาวอมรรัตุน์ิ  
เพิ�มพูลวัฒนิาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุิญาตุเลขที� 4559 เป็ีนิผู้สอบบัญชีปีระจำาปีีสิ�นิสุด้วันิที� 31 ธัันิวาคม 2565 ของ บี.กริม  
เพาเวอร์ ซ็่�งผู้สอบบัญชีทั�ง 3 ท่านิดั้งกล่าว เป็ีนิผู้สอบบัญชีที�ได้้ความเห็นิชอบจาก ก.ล.ตุ.

เอกสารแนบ 6
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8. อื�น ๆ

คณะกรรมการตุรวจสอบได้้สอบทานิกฎบัตุรของคณะกรรมการตุรวจสอบอย่างน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง เพื�อให้สอด้คล้องกับ
หลักเกณฑ์ิและข้อกำาหนิด้ของสำานัิกงานิ ก.ล.ตุ. และได้้รายงานิการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการตุรวจสอบให้คณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบเปี็นิรายไตุรมาส เพื�อให้มั�นิใจได้้ว่าคณะกรรมการตุรวจสอบมีองค์ปีระกอบ คุณสมบัติุ และการปีฏิบัติุงานิ 
ครบถ้วนิตุามที�ได้้รับมอบหมายและตุามขอบเขตุอำานิาจหน้ิาที� และความรับผิด้ชอบที�ได้้กำาหนิด้ไว้ 

โด้ยสรุปี ในิปีี 2564 คณะกรรมการตุรวจสอบได้้ปีฏิบัติุหน้ิาที�ตุามความรับผิด้ชอบโด้ยใช้ความรู้ความสามารถที�หลากหลาย  
มีความเป็ีนิอิสระอย่างเพียงพอ และปีฏิบัติุงานิสอด้คล้องกับกฎบัตุรคณะกรรมการตุรวจสอบ ตุลอด้จนิได้้ให้ความเห็นิและ 
ขอ้เสนิอแนิะตุ่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกับการด้ำาเนิินิธุัรกิจ เพื�อปีระโยชน์ิตุ่อผู้มีสว่นิได้้เสียอยา่งเท่าเทียมกันิ คณะกรรมการตุรวจสอบ 
มีความเห็นิว่า บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญตุ่อการด้ำาเนิินิงานิที�มีปีระสิทธัิภาพและปีระสิทธัิผล มีการจัด้ทำางบการเงินิ 
แสด้งขอ้มูลอันิเป็ีนิสาระสำาคัญและเชื�อถือได้้ สอด้คล้องตุามมาตุรฐานิรายงานิทางการเงินิ มีการเปิีด้เผยข้อมูลรายการระหว่างกันิ 
หรือรายการที�อาจก่อให้เกิด้ความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิอย่างเพียงพอ มีระบบการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ ระบบการบริหาร
จัด้การความเสี�ยง ระบบการควบคุมภายในิและการตุรวจสอบภายในิที�เหมาะสมและมีปีระสิทธัิผล รวมทั�งมีการปีฏิบัติุ 
ตุามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับการด้ำาเนิินิธุัรกิจอยา่งถูกตุ้องครบถ้วนิ

 ในินิามคณะกรรมการตุรวจสอบ

                                                                                             (นางอัญชล	ีชว็นิชย์์)
 ปีระธัานิคณะกรรมการตุรวจสอบ

เอกสารแนบ 6
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รายงานคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการและความยั�งยืน

เรียน ที่่านผู้้�ถืือหุ�น

คณะกรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ได้้แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการ  
เพื�อทำาหน้ิาที�กำากับดู้แลการด้ำาเนิินิงานิด้้านิการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ จริยธัรรมและจรรยาบรรณทางธุัรกิจ การบริหารจัด้การ
ความยั�งยืนิ และการตุ่อตุ้านิการทุจริตุคอร์รัปีชันิ 

ด้้วยเล็งเห็นิถ่งความสำาคัญด้้านิการพัฒนิาที�ยั�งยนืิและการบริหารจัด้การความเสี�ยงขององค์กร ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 จ่งได้้มีมติุอนุิมัติุขยายขอบเขตุหนิา้ที�และความรบัผิด้ชอบของคณะกรรมการกำากับ 
ดู้แลกิจการ ให้ครอบคลุมเป้ีาหมายด้้านิความยั�งยืนิ และให้ความสำาคัญตุ่อการบริหารจัด้การด้้านิความเสี�ยงขององค์กรในิ 
มิติุตุ่าง ๆ ด้้านิดิ้จิทัล (Digital) และความปีลอด้ภัยทางไซ็เบอร์ (Cyber Security) พร้อมทั�งได้้อนุิมัติุการเปีลี�ยนิแปีลง 
ชื�อคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการ เป็ีนิ “คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ” และแตุ่งตัุ�งนิางสนีุิย ์ศรไชยธันิะสขุ 
กรรมการอิสระ เข้าด้ำารงตุำาแหนิ่ง กรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ เพิ�มเติุม เพื�อสนัิบสนุินิการปีฏิบัติุงานิของ 
คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิตุามขอบเขตุหน้ิาที�ความรับผิด้ชอบดั้งกล่าว โด้ยให้มีผลตัุ�งแตุ่วันิที� 15  
ธันัิวาคม 2564

ณ วันิที� 31 ธันัิวาคม 2564 คณะกรรมการกำากับด้แูลกิจการและความยั�งยนืิ จ่งปีระกอบด้้วยกรรมการอิสระจำานิวนิ 4 ท่านิ ได้้แก่ 

1. นิายอนุิสรณ์ แสงนิิ�มนิวล   ปีระธัานิคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ

2. นิางอัญชลี ชวนิิชย์   กรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ

3. นิายสมเกียรติุ ศิริชาติุไชย   กรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ 

4. นิางสุนีิย์ ศรไชยธันิะสุข   กรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ

คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ ได้้ปีฏิบัติุหน้ิาที�ตุามขอบเขตุความรับผิด้ชอบที�ระบุไว้ในิกฎบัตุร 
คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ และตุามที�ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โด้ยในิปีี 2564  
คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ มีการปีระชุมทั�งสิ�นิ 6 ครั�ง ซ็่�งกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ
ทุกท่านิเข้าร่วมการปีระชุมคิด้เป็ีนิร้อยละ 100 และได้้รายงานิผลการปีระชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเปี็นิปีระจำา 
ทุกไตุรมาส สรุปีสาระสำาคัญได้้ดั้งนีิ�

การกำาหนดนโยบายและการส่งเสริมให�มีการปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับด้แลกิจการที่ี�ดี 

• การพิจารณาและทบทวนินิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ จรรยาบรรณทางธุัรกิจ นิโยบายการตุ่อตุ้านิคอร์รัปีชันิ นิโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด้ กฎบัตุรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตุรคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ 
ให้มีความสอด้คล้องกับหลักการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้สำาหรบับรษัิทจด้ทะเบยีนิปีี 2560 แนิวปีฏิบติัุตุามมาตุรฐานิสากล และ
เป็ีนิไปีตุามบริบทของธุัรกิจ 

รายงานคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืน
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• การพิจารณาแผนิงานิการกำากับดู้แลการด้ำาเนิินิงานิให้เป็ีนิไปีตุามหลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ และส่งเสริมขับเคลื�อนิ
ให้พนัิกงานิทั�วทั�งองค์กรมีความรู้ความเข้าใจด้้านิการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ จรรยาบรรณทางธุัรกิจ และความรับผิด้ชอบ 
ตุ่อสังคมอยา่งตุ่อเนืิ�อง 

• การพิจารณาเข้าร่วมและรับทราบผลการปีระเมินิด้้านิการกำากับดู้แลกิจการทั�งในิระดั้บปีระเทศและระดั้บสากล รวมถ่ง 
การให้ข้อเสนิอแนิะ แนิวทางด้ำาเนิินิการ และมาตุรการทด้แทนิ เพื�อพัฒนิาและปีรับปีรุงแนิวปีฏิบัติุในิด้้านิตุ่าง ๆ ให้มี 
ความสอด้คล้องกับหลักปีฏิบัติุ และหลักเกณฑ์ิการปีระเมินิมากยิ�งข่�นิ 

• การกำากับดู้แล และให้ข้อเสนิอแนิะการพัฒนิาการด้ำาเนิินิงานิด้้านิการตุ่อตุ้านิคอร์รัปีชันิ และช่องทางการแจ้งเบาะแส 
การกระทำาผิด้และการร้องทุกข์ ตุลอด้จนิการปีลูกจิตุสำาน่ิกให้พนัิกงานิทุกระดั้บมีความตุระหนัิกและความเข้าใจ  
เพื�อเป็ีนิการสร้างวัฒนิธัรรมและบรรทัด้ฐานิการทำางานิในิองค์กรอยา่งตุ่อเนืิ�อง 

การกำากับด้แลการปฏิิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อกำาหนด และแนวปฏิิบัติที่ี�ดี

• การกำากับดู้แล และให้คำาปีร่กษาในิการกำาหนิด้แนิวทางการปีฏิบัติุงานิให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำาหนิด้
ที�เกี�ยวข้องกับการด้ำาเนิินิธุัรกิจ เพื�อป้ีองกันิและลด้ความเสี�ยงอันิเกิด้จากการด้ำาเนิินิงานิที�เกี�ยวข้อง

• การกำากับด้แูลการจัด้ปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นิปีระจำาปีี 2564 ใหเ้ป็ีนิไปีตุามหลักการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้ และมีความสอด้คล้อง
กับเกณฑ์ิการปีระเมินิคุณภาพการจัด้ปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นิของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนิไทย 

การกำากับด้แลการดำาเนินงานด�านความยั�งยืน 

• การพิจารณาแผนิงานิ กำาหนิด้เป้ีาหมาย และให้ข้อเสนิอแนิะการด้ำาเนิินิงานิและการพัฒนิาการบริหารจัด้การความยั�งยืนิ
ขององค์กร ทั�งในิมิติุด้้านิสิ�งแวด้ล้อม สังคม และธัรรมาภิบาล (ESG-Environmental Social and Governance) ตุลอด้จนิ
พัฒนิาการด้ำาเนิินิงานิให้เป็ีนิไปีตุามมาตุรฐานิการด้ำาเนิินิงานิด้้านิความยั�งยืนิที�เกี�ยวข้องในิระดั้บสากล

• สง่เสริมและให้ข้อแนิะนิำาปีระเด็้นิการด้ำาเนิินิงานิด้้านิสิ�งแวด้ล้อม สังคม และธัรรมาภิบาล (ESG) เพื�อพัฒนิาและยกระดั้บ
การทำางานิและการรายงานิผลด้้านิสิ�งแวด้ล้อม สังคม และธัรรมาภิบาล (ESG) ไปีสูม่าตุรฐานิสากล

• การพจิารณาเข้ารว่มและรบัทราบผลการปีระเมินิด้้านิความยั�งยืนิ ทั�งในิมิติุด้้านิสิ�งแวด้ล้อม สงัคม และธัรรมาภิบาล (ESG) 
ทั�งในิระดั้บปีระเทศและในิระดั้บสากล รวมถ่งการให้ข้อเสนิอแนิะ แนิวทางด้ำาเนิินิการ และมาตุรการทด้แทนิ เพื�อพัฒนิา
และปีรับปีรุงแนิวปีฏิบัติุในิด้้านิตุ่าง ๆ ให้มีความสอด้คล้องกับหลักเกณฑ์ิการปีระเมินิและมาตุรฐานิสากลมากยิ�งข่�นิ

ด้้วยความมุ่งมั�นิตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจภายใตุ้หลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ การด้ำาเนิินิงานิด้้านิความยั�งยืนิและความรับผิด้ชอบ
ตุ่อสงัคมและผู้มีสว่นิได้้เสียทกุฝ่่ายอยา่งตุ่อเนืิ�อง สง่ผลให้ได้้รบัการยอมรับด้้านิการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้และการบริหารจัด้การ
ความยั�งยืนิ ทั�งในิระดั้บปีระเทศและระดั้บสากล อาทิเชน่ิ

รายงานคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืน
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• รักษาระดั้บผลการปีระเมินิคุณภาพการจัด้ปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นิ (AGM Checklist)  ในิระดั้บ “ดี้เลิศ” โด้ยสมาคมสง่เสริม
ผู้ลงทุนิไทย

• รักษาระดั้บผลการปีระเมินิจากโครงการสำารวจการกำากับด้แูลกิจการบรษัิทจด้ทะเบยีนิไทย (CGR-Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ในิระดั้บ “ดี้เลิศ” โด้ยสมาคมสง่เสริมสถาบันิกรรมการบริษัทไทย

• ได้้รบัการคัด้เลือกให้เป็ีนิ 1 ในิ 100 หลักทรพัยจ์ด้ทะเบียนิที�มีการด้ำาเนิินิงานิโด้ด้เด่้นิด้้านิสิ�งแวด้ล้อม สงัคม และธัรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance) หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปีระจำาปีี 2564 และรางวัลการเปิีด้เผยข้อมูล
ความยั�งยืนิปีระจำาปีี 2564 (Sustainability Report Awards 2021) ปีระเภทรางวัลเกียรติุคุณ (Sustainability Disclosure 
Award) โด้ยสถาบันิไทยพัฒน์ิ 

• ได้้รับการคัด้เลือกให้อยู่ในิรายชื� อหุ้นิยั�งยืนิ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปีระจำาปีี 2564  
โด้ยตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

• ได้้รับการยกระดั้บการปีระเมินิจาก MSCI ESG Research ซ็่�งปีระเมินิและวิเคราะห์อันิดั้บความนิ่าเชื�อถือดั้ชนีิ MSCI ESG 
Rating เป็ีนิระดั้บ A

• ได้้รับการคัด้เลือกให้เป็ีนิสมาชิกดั้ชนีิความยั�งยืนิระดั้บโลก FTSE4Good Index Series ในิกลุ่ม FTSE4Good Emerging 
Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index โด้ยฟุตุซ็ี� รัสเซ็ล (FTSE Russell)  

คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ มุ่งมั�นิให้ความสำาคัญกับการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ การปีฏิบัติุตุามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณทางธุัรกิจอยา่งยิ�ง ซ็่�งเป็ีนิรากฐานิที�สำาคัญตุ่อการขับเคลื�อนิองค์กรให้มีความเป็ีนิเลิศ 
ในิการบริหารจัด้การที�มีความโปีร่งใส เป็ีนิธัรรม และตุรวจสอบได้้ ตุลอด้จนิส่งเสริมและพัฒนิาการบริหารจัด้การ 
ด้้านิความยั�งยืนิของ บี.กริม เพาเวอร์ ทั�งในิมิติุเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวด้ล้อมอย่างตุ่อเนืิ�องด้้วยคำาน่ิงถ่งความรับผิด้ชอบ 
ตุ่อผู้มีสว่นิได้้เสียทุกฝ่่าย อันิจะนิำาไปีสูก่ารเจริญเติุบโตุอยา่งมั�นิคงและยั�งยืนิของกิจการตุ่อไปี

 ในินิามคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ

 นาย์อนุสรื่ณ์ี	แสงนิ�มนว็ล

 ปีระธัานิคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ

รายงานคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแที่น 

คณะกรรมการบริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) ได้้แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตุอบแทนิ ตุามแนิวทาง
การกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ของบริษัทจด้ทะเบียนิ รวมทั�งพิจารณาถ่งความรู้ความสามารถ และปีระสบการณ์ของกรรมการ 
เพื�อให้การด้ำาเนิินิงานิของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิสำาเร็จตุามวัตุถุปีระสงค์  โด้ยในิปีี 2564  
มีคณะกรรมการทั�งหมด้ 4 ท่านิ ได้้แก่ นิายสมเกียรติุ ศิริชาติุไชย ปีระธัานิคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ  
รว่มด้้วย คุณหญิงสุชาด้า กีระนัินิทน์ิ นิางเกตุุวลี นิภาศัพท์ และนิางสาวคาโรลีนิ โมนิิคมารีครีสตีุนิ ลิงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิมีหน้ิาที�ความรับผิด้ชอบตุามกฎบัตุรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตุอบแทนิ  อาทิ สรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติุเหมาะสมเพื�อด้ำารงตุำาแหนิ่งกรรมการ พิจารณากำาหนิด้รูปีแบบและหลักเกณฑ์ิ
การจ่ายค่าตุอบแทนิกรรมการ กรรมการชุด้ยอ่ย และปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร ตุามแนิวทางการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้

ในิปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตุอบแทนิได้้จัด้ใหมี้การปีระชุมทั�งสิ�นิ 11 ครั�ง ซ็่�งกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตุอบแทนิทุกท่านิเข้ารว่มปีระชุม คิด้เป็ีนิร้อยละ 100 เพื�อพิจารณาวาระสำาคัญตุ่าง ๆ  ดั้งนีิ� 1. กฎบัตุรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตุอบแทนิ 2. กรอบทักษะ ความรู้ และปีระสบการณ์ของกรรมการ (Board Skills Matrix) และความครบถ้วนิ 
ขององค์ปีระกอบของกรรมการ 3. กระบวนิการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 4. การสรรหาและเสนิอแตุ่งตัุ�งกรรมการ 
แทนิกรรมการที�ตุ้องออกตุามวาระ 5. นิโยบาย รูปีแบบ หลักเกณฑ์ิ และการจ่ายค่าตุอบแทนิกรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิของ
บรษัิท 6. ระบบการวางแผนิสบืทอด้ตุำาแหนิง่ผู้บริหารระดั้บสูง และตุำาแหนิง่สำาคัญของบรษัิท และ 7. ระบบการบรหิารพนัิกงานิ 
ที�มีศักยภาพสูง เป็ีนิตุ้นิ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิทุกท่านิได้้ให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมปีระชุม และนิำาเสนิอความคิด้เห็นิ  
รวมทั�งข้อมูลที�เป็ีนิปีระโยชนิ์ตุ่อการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิของผู้เกี�ยวข้องอย่างเป็ีนิธัรรมและเหมาะสม โด้ยใช้ 
ความรู้ความสามารถ ความระมัด้ระวัง และความเป็ีนิอิสระอยา่งเพียงพอในิการให้ความเห็นิและข้อเสนิอแนิะเพื�อปีระโยชน์ิ
โด้ยรวมของบริษัท ตุามแนิวทางการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้

      

 นาย์สมเกียี์รื่ติ์	ศัริื่ชิาติ์ไชย์

 ปีระธัานิคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ

รายงานคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืน
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เอกสารแนบ 7

กฎบัตรคณะกรรมการบริษััที่
และคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 7
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) (“คณะกรรมการบริษัท”) ตุระหนัิกถ่งความสำาคัญของ 
หลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้และความรับผิด้ชอบตุ่อสังคม ในิการสง่เสริมและสร้างความเชื�อมั�นิของผู้ถือหุ้นิ ผู้มีสว่นิได้้เสีย 
ตุลอด้จนิสาธัารณชนิ และเชื�อว่าการปีฏิบัติุตุามหลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้และความรับผิด้ชอบตุ่อสังคม จะเอื�อปีระโยชน์ิ
ตุ่อผู้ถือหุ้นิ เพื�อให้บรรลุวิสัยทัศน์ิของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะตุ้องด้ำาเนิินิการและปีฏิบัติุให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมาย  
เพื�อปีระโยชน์ิสูงสุด้ของผู้ถือหุ้นิและผู้มีสว่นิได้้เสีย

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััที่

1.1 คณะกรรมการบริษัทปีระกอบด้้วยกรรมการอยา่งน้ิอยห้า (5) แตุ่ไม่เกินิสิบสอง (12)  คนิ และกรรมการไม่น้ิอยกว่า
ก่�งหน่ิ�งของจำานิวนิกรรมการทั�งหมด้ตุ้องมีถิ�นิที�อยูใ่นิราชอาณาจักรไทย

1.2 คณะกรรมการบริษัทตุ้องปีระกอบด้้วยกรรมการอิสระไม่น้ิอยกว่าหน่ิ�งในิสามของจำานิวนิกรรมการทั�งหมด้ แตุ่ตุ้อง
ไม่น้ิอยกว่าสาม (3) คนิ และตุ้องมีกรรมการตุรวจสอบซ็่�งเป็ีนิกรรมการอิสระ จำานิวนิไม่น้ิอยกว่าสาม (3) คนิ

1.3 ให้คณะกรรมการบริษัทแตุ่งตัุ�งเลขานิุการบริษัทเพื�อทำาหนิ้าที�เป็ีนิเลขานิุการคณะกรรมการบริษัท เว้นิแตุ่ 
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็ีนิอยา่งอื�นิ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

นิอกจากกรรมการจะตุ้องมีคุณสมบัติุ และไม่มีลักษณะตุ้องห้ามตุามกฎหมายว่าด้้วยบริษัทมหาชนิจำากัด้ และกฎหมายว่าด้้วย
หลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ ตุลอด้จนิมีคณุสมบัติุตุามที�กำาหนิด้ไว้ในิข้อบังคับของบริษัทแล้ว จะตุ้องมีคณุสมบัติุดั้งตุ่อไปีนีิ�

2.1 เป็ีนิผู้มีความรู้ ความสามารถ และปีระสบการณ์ที�จะเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบริษัท และมีเวลา 
เพียงพอที�จะอุทิศความรู้ความสามารถและปีฏิบัติุหน้ิาที�เพื�อปีระโยชน์ิของบริษัทได้้อยา่งเต็ุมที�

2.2 เป็ีนิผู้มีความซ็ื�อสัตุย์สุจริตุและมีจริยธัรรมสูงในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจ 

2.3 เป็ีนิผู้ที�ไมป่ีระกอบกิจการเข้าเป็ีนิหุ้นิสว่นิ หรือเขา้เป็ีนิกรรมการในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอยา่งเดี้ยวกันิหรอืแขง่ขนัิ
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำาเพื�อปีระโยชน์ิของตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ

2.4 กรรมการอิสระและกรรมการตุรวจสอบของบริษัท นิอกจากจะมีคุณสมบัติุตุามข้อ 2.1 – 2.3 ข้างตุ้นิแล้ว ยังตุ้องมี
คณุสมบัติุตุามที�กำาหนิด้ในิปีระกาศตุลาด้หลักทรัพย์แหง่ปีระเทศไทย และสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตุลาด้หลักทรัพย์ รวมถ่งปีระกาศแก้ไขเพิ�มเติุมซ็่�งอาจมีในิอนิาคตุด้้วย

3. ขอบเขต หน�าที่ี� อำานาจ และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษััที่

3.1 กำาหนิด้วิสัยทัศน์ิ พันิธักิจ นิโยบาย กลยุทธั์ และเปี้าหมายในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั�ง
พิจารณาอนุิมัติุนิโยบายและทิศทางการด้ำาเนิินิงานิที�ฝ่่ายบริหารเสนิอ 

3.2 กำากับควบคุมดู้แลให้ฝ่่ายบริหารด้ำาเนิินิการให้เป็ีนิไปีตุามวิสัยทัศน์ิ พันิธักิจ นิโยบายกลยุทธั ์และเป้ีาหมายในิการ
ด้ำาเนิินิธุัรกิจตุามข้อ 3.1 โด้ยมีเป้ีาหมายเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นิ ทั�งนีิ� ให้คำาน่ิงถ่งผู้มีสว่นิได้้เสีย
ทุกฝ่่ายที�เกี�ยวข้อง

3.3 สอบทานิกฎบัตุรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง

เอกสารแนบ 7
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3.4 วางโครงสร้าง กำาหนิด้ระบบ และกระบวนิการบริหารจัด้การของบริษัทและบริษัทย่อย เพื�อให้มีระบบการบริหาร
ความเสี�ยง การกำากับและตุรวจสอบ และการควบคุมภายในิที�เหมาะสม เพื�อให้มั�นิใจว่ามีการด้ำาเนิินิการที�เป็ีนิไปี
ตุามระเบียบ ข้อบังคับ มติุของคณะกรรมการบริษัท มติุของที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิ ด้้วยความสุจริตุและระมัด้ระวัง

3.5 ติุด้ตุามและปีระเมินิผลการทำาหน้ิาที�บริหารจัด้การของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื�อให้บรรลุตุามแผนิกลยุทธั ์ภายใตุ้
งบปีระมาณซ็่�งได้้รับอนุิมัติุจากคณะกรรมการบริษัท

3.6 พิจารณาถ่งปัีจจัยเสี�ยงสำาคัญที�อาจเกิด้ข่�นิและกำาหนิด้แนิวทางการบริหารจัด้การความเสี�ยงอย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วนิ และดู้แลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนิการที�มีปีระสิทธัิภาพในิการบริหารจัด้การความเสี�ยง รวมถ่ง
ปัีจจัยความเสี�ยงที�อาจจะเกิด้ข่�นิจากการแสวงหาโอกาสทางธุัรกิจ

3.7 จัด้ให้มีการควบคุมภายในิที�เพยีงพอและมีปีระสิทธัผิล รวมทั�งจัด้ให้มีกระบวนิการปีระเมินิความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในิของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งสมำาเสมอ

3.8 จัด้ให้มีระบบหรือกลไกการกำาหนิด้ค่าตุอบแทนิผู้บริหารระดั้บสูงของบริษัทที�เหมาะสม สอด้คล้องกับผลการ 
ด้ำาเนิินิงานิเพื�อก่อให้เกิด้แรงจูงใจและความผูกพันิตุ่อบริษัท ทั�งในิระยะสั�นิและระยะยาว

3.9 พิจารณาอนุิมัติุการใช้จ่ายเงินิเพื�อการลงทุนิ การด้ำาเนิินิงานิตุ่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินิเชื�อใด้ ๆ จากสถาบันิ 
การเงินิ การให้กู้ยืมเงินิ ตุลอด้จนิการเข้าเปี็นิผู้คำาปีระกันิ เพื�อการทำาธุัรกิจตุามปีกติุของบริษัทและบริษัทย่อย  
โด้ยไม่จำากัด้วงเงินิ ภายใตุ้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั�งกฎระเบียบ กฎหมายที�เกี�ยวข้องของ
ตุลาด้หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์

3.10 ด้ำาเนิินิการให้บริษัทและบริษัทย่อยนิำาระบบบัญชี การรายงานิทางการเงินิ การสอบบัญชีที�เหมาะสมและ 
มีปีระสิทธัิภาพมาใช้ และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที�เกี�ยวข้อง รวมถ่งการเปิีด้เผยข้อมูลที�เหมาะสมให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นิ และสาธัารณชนิทั�วไปี 

3.11 จัด้ให้มีช่องทางในิการสื�อสารกับผู้ถือหุ้นิแตุ่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำากับดู้แลการเปีิด้เผยข้อมูล เพื�อให้มั�นิใจ
ว่ามีความถูกตุ้อง ชัด้เจนิ โปีรง่ใส นิ่าเชื�อถือ และมีมาตุรฐานิ

3.12 ตุรวจตุราและด้ำาเนิินิการให้เป็ีนิที�แนิ่ใจได้้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้้มีการปีฏิบัติุตุามจริยธัรรมที�กำาหนิด้โด้ย 
คณะกรรมการบริษัท รวมทั�งกำาหนิด้นิโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยด้้านิการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้และ 
ความรับผิด้ชอบตุ่อสังคม

3.13 พิจารณาอนิุมัติุแตุ่งตัุ�งบุคคลเพื�อด้ำารงตุำาแหนิ่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตุามสัด้ส่วนิการถือหุ้นิ 
ในิบริษัทย่อย และกำาหนิด้ขอบเขตุ หน้ิาที� อำานิาจ และความรับผิด้ชอบของกรรมการและผู้บริหารที�ได้้รับการ 
แตุ่งตัุ�งอย่างชัด้เจนิ ซ็่�งรวมถ่งการกำาหนิด้กรอบอำานิาจในิการใช้ดุ้ลพินิิจที�ชัด้เจนิให้การออกเสียงในิการปีระชุม
คณะกรรมการบรษัิทยอ่ยในิเรื�องสำาคัญตุ้องได้้รบัความเห็นิจากคณะกรรมการบรษัิทก่อนิ มีการควบคมุการบรหิาร 
ให้เป็ีนิไปีตุามนิโยบายของบริษัท และการทำารายการตุ่าง ๆ ให้ถูกตุ้องตุามกฎหมาย ซ็่�งรวมถ่งการเปิีด้เผยข้อมูล
ฐานิะทางการเงินิ ผลการด้ำาเนิินิงานิ การทำารายการระหว่างกันิ และการได้้มาหรือจำาหน่ิายไปีซ่็�งทรัพย์สินิ 
ที�มีนัิยสำาคัญให้ครบถ้วนิถูกตุ้อง

3.14 แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการชุด้ยอ่ย ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร และเลขานุิการบริษัท 
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3.15 พิจารณาอนุิมัติุการด้ำาเนิินิการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ให้สอด้คล้องกับขอ้บงัคับของแตุ่ละบรษัิท โด้ยครอบคลมุ
ถ่งเรื�องดั้งตุ่อไปีนีิ�

3.15.1 วิสัยทัศน์ิ พันิธักิจ นิโยบาย และแผนิกลยุทธัซ์็่�งจะตุ้องมีการทบทวนิเป็ีนิรายปีี

3.15.2 แผนิธุัรกิจปีระจำาปีี

3.15.3 งบปีระมาณปีระจำาปีี

3.15.4 งบการเงินิสำาหรับงวด้ไตุรมาส และงบการเงินิปีระจำาปีี

3.15.5 การจ่ายเงินิปัีนิผลระหว่างกาล

3.15.6 การเปีลี�ยนิแปีลงโครงสร้างองค์กรในิระดั้บกลุ่ม และการเปีลี�ยนิแปีลงอื�นิ ๆ ที�สำาคัญในิองค์กร

3.15.7 การได้้มา การก่อตัุ�ง การจำาหนิ่ายจ่ายโอนิ หรือการระงับซ็่�งทรัพย์สินิที�สำาคัญหรือธุัรกิจใด้ของบริษัท

3.15.8 การเปีลี�ยนิแปีลงเกี�ยวกับอำานิาจที�คณะกรรมการบริษัทได้้มอบหมายให้บุคคลใด้ด้ำาเนิินิการ

3.16 พิจารณามอบอำานิาจบางปีระการเป็ีนิการครั�งคราวแก่คณะกรรมการชุด้ย่อย ทั�งนีิ� การมอบหมายอำานิาจหน้ิาที�
และความรับผิด้ชอบของคณะกรรมการบริษัทนัิ�นิ จะไม่มีลักษณะเป็ีนิการมอบอำานิาจ หรือมอบอำานิาจชว่งที�ทำาให้ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำานิาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุิมัติุรายการที�ตุนิหรือบุคคล 
ที�อาจมีความขดั้แยง้ (ตุามที�นิิยามไว้ในิปีระกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตุลาด้หลักทรพัย ์หรอืปีระกาศ 
คณะกรรมการกำากับตุลาด้ทุนิ) อาจมีส่วนิได้้เสีย หรืออาจได้้รับปีระโยชนิ์ในิลักษณะใด้ ๆ หรืออาจมีความขัด้แย้ง
ทางผลปีระโยชน์ิอื�นิใด้กับบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นิเป็ีนิการอนุิมัติุรายการที�เป็ีนิไปีตุามนิโยบายและหลักเกณฑ์ิ 
ที�ที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุิมัติุไว้

3.17 จัด้ให้มีระบบการกำากับดู้แลการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิของบริษัทในิภาพรวม ตุลอด้จนิ กำาหนิด้นิโยบาย ระเบียบ 
ปีฏิบติัุตุ่าง ๆ  ที�เกี�ยวกับการตุ่อตุ้านิการคอรร์ปัีชนัิที�มีปีระสทิธัภิาพ รวมถ่งการเปีดิ้เผยขอ้มูลแก่ผู้สอบบญัชีให้ทราบถ่ง 
บทบาทของคณะกรรมการบริษัทที�มีตุ่อการบริหารความเสี�ยงด้้านิคอร์รัปีชันิ ทั�งนีิ� คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท
สำาคัญในิการเป็ีนิผู้นิำาที�แสด้งถ่งความมุ่งมั�นิที�จะตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิเพื�อแสด้งจุด้ยืนิให้ปีรากฏตุ่อบุคลากรของ
บริษัท พันิธัมิตุรทางธุัรกิจ และสาธัารณชนิ 

3.18 จัด้ให้มีระบบบริหารจัด้การเทคโนิโลยีสารสนิเทศที�สอด้คล้องกับความตุ้องการของกิจการ เพิ�มโอกาสทางธุัรกิจ  
และพัฒนิาการด้ำาเนิินิงานิ บริหารความเสี�ยง เพื�อให้สามารถบรรลุวัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลัก รวมทั�งสง่เสริม
การสร้างและพัฒนิานิวัตุกรรมใหม่ที�ก่อให้เกิด้มูลค่าแก่ธุัรกิจและเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อผู้เกี�ยวข้อง

3.19 แจ้งให้บริษัททราบโด้ยไม่ชักช้า หากมีส่วนิได้้เสียในิเรื�องใด้ ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแตุ่กรณี) ไม่ว่า 
โด้ยทางตุรงหรือทางอ้อม หรือถือครองหุ้นิ เพิ�มข่�นิหรือลด้ลงในิบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (แล้วแตุ่กรณี)

3.20 ตีุความและวินิิจฉัยปัีญหาที�เกิด้ข่�นิเนืิ�องจากการใช้กฎบัตุรทั�งหลายของบริษัท รวมทั�งกำาหนิด้แนิวปีฏิบัติุในิกรณี 
ที�เป็ีนิปัีญหา

3.21 ปีฏิบัติุหน้ิาที�อื�นิที�เป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อธุัรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นิ และสังคม ทั�งนีิ� ตุามที�ไม่ขัด้ตุ่อกฎหมาย ปีระกาศ  
และระเบียบที�เกี�ยวข้อง
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4. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษััที่

ในิการปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นิปีระจำาปีีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตุำาแหนิ่งจำานิวนิหน่ิ�งในิสาม (1/3) ถ้าจำานิวนิกรรมการ 
จะแบ่งออกให้ตุรงเป็ีนิสามส่วนิไม่ได้้ ก็ให้ออกโด้ยจำานิวนิใกล้ที�สุด้กับส่วนิหน่ิ�งในิสาม (1/3) กรรมการที�ออกตุามวาระนัิ�นิ 
อาจถูกเลือกกลับเข้ามาด้ำารงตุำาแหนิ่งอีกก็ได้้ 

นิอกจากการพ้นิตุำาแหนิ่งตุามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นิจากตุำาแหนิ่ง เมื�อ 

4.1 ตุาย

4.2 ลาออก โด้ยมีผลนัิบแตุ่วันิที�ใบลาออกถ่งบริษัท

4.3 ขาด้คุณสมบัติุหรือมีลักษณะตุ้องห้ามตุามกฎหมายว่าด้้วยบริษัทมหาชนิจำากัด้ กฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และ
ตุลาด้หลักทรัพย์ ปีระกาศที�ออกตุามความของกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท

4.4 ที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิลงมติุให้ออก

4.5 ศาลมีคำาสั�งให้ออก

5. การประชุมของคณะกรรมการบริษััที่
5.1 คณะกรรมการบริษัทตุ้องปีระชุมกันิอยา่งน้ิอยสาม (3) เดื้อนิตุ่อครั�ง และตุ้องมีการปีระชุมไม่น้ิอยกว่าหก (6) ครั�ง

ตุ่อรอบปีีบัญชี โด้ยจะกำาหนิด้ตุารางวันิปีระชุมล่วงหน้ิาทั�งปีี

5.2 ปีระธัานิกรรมการอาจเรียกปีระชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ีนิกรณีพิเศษด้้วยตุนิเอง หรือเมื�อได้้รับการร้องขอ 
จากกรรมการท่านิใด้ท่านิหน่ิ�งก็ได้้

5.3 ในิการปีระชุมทกุครั�ง ปีระธัานิกรรมการและปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร จะร่วมกันิพจิารณากำาหนิด้วาระการปีระชุม
เป็ีนิการล่วงหน้ิา โด้ยเลขานิกุารบรษัิทมีหน้ิาที�จัด้สง่เอกสารตุ่าง ๆ   ที�ใชป้ีระกอบการปีระชุมครั�งนัิ�นิ ๆ  ไปียงักรรมการ
แตุ่ละท่านิล่วงหน้ิาไม่น้ิอยกว่าเจ็ด้ (7) วันิก่อนิวันิปีระชุม  เพื�อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื�องตุ่าง ๆ  ที�อยูใ่นิวาระ
การปีระชุม หรือร้องขอเอกสารปีระกอบการปีระชุมเพิ�มเติุมได้้  อย่างไรก็ดี้ หากมีความจำาเป็ีนิเร่งด่้วนิเพื�อรักษา
สิทธัิและผลปีระโยชน์ิของบริษัท อาจมีการเรียกปีระชุมด้้วยวิธัีอื�นิและมีการจัด้ส่งเอกสารปีระกอบการปีระชุม 
ไปียังกรรมการล่วงหน้ิาน้ิอยกว่าเจ็ด้ (7) วันิก็ได้้ 

5.4 ในิการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ตุ้องมีกรรมการมาปีระชุมไม่น้ิอยกว่าก่�งหน่ิ�งของจำานิวนิกรรมการทั�งหมด้ 
จ่งจะครบเป็ีนิองค์ปีระชุม และให้ปีระธัานิกรรมการทำาหน้ิาที�เป็ีนิปีระธัานิที�ปีระชุม  ในิกรณีที�ปีระธัานิกรรมการ 
ไม่อยูใ่นิที�ปีระชุม ให้กรรมการที�มาปีระชุมเลือกกรรมการคนิหน่ิ�งเป็ีนิปีระธัานิที�ปีระชุม 
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5.5 การออกเสยีงลงมติุในิการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการที�เขา้รว่มปีระชุม กรรมการ
คนิหน่ิ�งมีหน่ิ�ง (1) เสียงในิการลงคะแนินิ ถ้าคะแนินิเสียงเท่ากันิ ให้ปีระธัานิที�ปีระชุมออกเสียงเพิ�มข่�นิอีกหน่ิ�ง  
(1) เสียง เพื�อเป็ีนิเสียงชี�ขาด้

หากกรรมการท่านิใด้มีส่วนิได้้เสียในิวาระการปีระชุมเรื�องใด้ ตุ้องแจ้งให้ที�ปีระชุมทราบ โด้ยกรรมการท่านินัิ�นิจะไม่มีสิทธั ิ
ออกเสียงลงมติุในิเรื�องนัิ�นิ 

6. คณะกรรมการชุดย่อย

ให้คณะกรรมการบริษัทแตุ่งตัุ�งคณะกรรมการตุรวจสอบ และอาจแตุ่งตัุ�งคณะกรรมการชุด้ย่อยเพื�อทำาหน้ิาที�สนัิบสนุินิ 
การปีฏิบติัุงานิของคณะกรรมการบรษัิท โด้ยคณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาอนุิมัติุการแตุ่งตัุ�งสมาชกิคณะกรรมการชุด้ยอ่ย 
กฎบัตุรคณะกรรมการชุด้ยอ่ย ตุลอด้จนิเรื�องอื�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้องกับคณะกรรมการชุด้ยอ่ยดั้งกล่าว ตุามที�คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นิสมควร โด้ยในิแตุ่ละปีี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนิกฎบัตุรของคณะกรรมการชุด้ยอ่ยแตุ่ละคณะ  

7. ค่าตอบแที่นของคณะกรรมการบริษััที่

ผู้ถือหุ้นิเป็ีนิผู้มีอำานิาจพิจารณาและกำาหนิด้ค่าตุอบแทนิของคณะกรรมการบริษัท ภายใตุ้ความโปีรง่ใสและเหมาะสมกับหน้ิาที�
ความรับผิด้ชอบและทัด้เทียมกับมาตุรฐานิของธุัรกิจเดี้ยวกันิ

8. การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััที่

คณะกรรมการบริษัทจะด้ำาเนิินิการปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการบริษัทเป็ีนิปีระจำาทุกปีี โด้ยเปีรียบเทียบ 
ผลการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการบริษัทให้เป็ีนิไปีตุามข้อกำาหนิด้ในิกฎบัตุร โด้ยคณะกรรมการบริษัทจะนิำาผล 
ที�ได้้รับจากการปีระเมินิผลดั้งกล่าวมาพิจารณาปีรับปีรุงการปีฏิบัติุงานิของตุนิตุ่อไปี

9. การพััฒินาที่ักษัะและเพิั�มพ้ันความร้�ของคณะกรรมการบริษััที่

บริษัทสนัิบสนุินิให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรม เพื�อพัฒนิาทักษะและเพิ�มพูนิความรู้ที�เหมาะสมในิด้้านิตุ่าง ๆ  
อยา่งสมำาเสมอ เพื�อปีระโยชน์ิตุ่อการพัฒนิาองค์กรและการด้ำาเนิินิกิจการของบริษัท 

กฎบัตุรคณะกรรมการบริษัท ได้้รับการอนุิมัติุโด้ยที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2563 เมื�อวันิที� 22 มกราคม 2563 
และให้มีผลใช้บังคับในิวันิที� 23 มกราคม 2563
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษััที่ บี.กริม เพัาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด้ (มหาชนิ) (“บริษัท”) ให้ความสำาคัญตุ่อการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ คณะกรรมการตุรวจสอบ 
ถือเป็ีนิกลไกสำาคัญของระบบการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้ คณะกรรมการบริษัทจ่งแตุ่งตัุ�งคณะกรรมการตุรวจสอบข่�นิเพื�อทำาหน้ิาที� 
ในิการกำากับดู้แลการด้ำาเนิินิงานิการบริหารงานิให้มีมาตุรฐานิและเปี็นิไปีในิแนิวทางที�ถูกตุ้อง โปีร่งใส ตุลอด้จนิดู้แลให้มี 
ระบบการรายงานิข้อมูลที�นิ่าเชื�อถือ มีระบบควบคุมภายในิที�เหมาะสม อันิจะเป็ีนิปีระโยชน์ิแก่ทุกฝ่่ายที�เกี�ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจ่งได้้กำาหนิด้กฎบัตุรของคณะกรรมการตุรวจสอบข่�นิ ดั้งนีิ�

1. องค์ประกอบ
1.1 ให้คณะกรรมการบริษัท แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการตุรวจสอบ ปีระกอบด้้วยปีระธัานิกรรมการตุรวจสอบหน่ิ�ง (1) คนิ  

และกรรมการตุรวจสอบไม่น้ิอยกว่าสอง (2) คนิ แตุ่ไม่เกินิสี� (4) คนิ ทุกคนิตุ้องเป็ีนิกรรมการอิสระ 

1.2 กรรมการตุรวจสอบตุามวรรคหนิ่�งอย่างน้ิอยคนิหน่ิ�งตุ้องมีความรู้ความเข้าใจและมีปีระสบการณ์ด้้านิการบัญชี 
หรือการเงินิ ซ็่�งสามารถสอบทานิความนิ่าเชื�อถือของงบการเงินิได้้ 

1.3 ให้หัวหน้ิาหนิ่วยตุรวจสอบภายในิเป็ีนิเลขานุิการคณะกรรมการตุรวจสอบ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 กรรมการตุรวจสอบตุ้องเป็ีนิกรรมการอิสระของบริษัท

2.2 เป็ีนิผู้ที�สามารถอุทิศเวลาในิการปีฏิบัติุหน้ิาที� และแสด้งความเห็นิหรือรายงานิผลการด้ำาเนิินิงานิตุามหน้ิาที�ที�ได้้รับ
มอบหมายด้้วยความเป็ีนิอิสระและความเที�ยงธัรรม 

2.3 มีคุณสมบัติุตุามหลักเกณฑ์ิของปีระกาศคณะกรรมการกำากับตุลาด้ทุนิที�เกี�ยวข้อง

3. ขอบเขต อำานาจ หน�าที่ี� และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 พิจารณาคัด้เลือก เสนิอชื�อผู้สอบบัญชีและค่าตุอบแทนิผู้สอบบัญชี แก่คณะกรรมการบริษัท เพื�อขอรับการแตุ่งตัุ�ง

จากที�ปีระชุมใหญผู้่ถือหุ้นิ รวมทั�งปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิของผู้สอบบัญชี

3.2 ให้ความเห็นิชอบในิการแตุ่งตัุ�ง โยกย้าย เลิกจ้าง และปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิ ผู้อำานิวยการฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ

3.3 มีอำานิาจเข้าถ่งข้อมูลได้้ทุกระดั้บของบริษัท รวมถ่งการเชิญผู้บริหาร พนัิกงานิ หรือผู้เกี�ยวข้องเข้ารว่มปีระชุม และ
ให้ขอ้มูลในิสว่นิที�เกี�ยวข้อง ภายใตุ้การปีฏิบติัุงานิตุามขอบเขตุอำานิาจหน้ิาที�ที�ได้้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.4 สามารถแสวงหาความเห็นิอิสระจากผู้สอบบัญชีหรือที�ปีร่กษาวิชาชีพเฉพาะ เพื�อขอคำาแนิะนิำาปีร่กษาหรือ 
ขอความเห็นิได้้ตุามที�คณะกรรมการตุรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โด้ยกำาหนิด้ให้มี 
การปีระชุมรว่มกับผู้สอบบัญชี ปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง
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3.5 ด้ำาเนิินิการสอบทานิให้บริษัทปีฏิบัติุตุามนิโยบาย ระเบียบตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิรวมถ่ง 
การบริหารความเสี�ยงด้้านิคอร์รัปีชันิที�ครอบคลุมถ่งมาตุรการปี้องกันิการคอร์รัปีชันิ การตุรวจหาการคอร์รัปีชันิ 
และการตุอบสนิองเมื�อพบการคอรรั์ปีชนัิ ตุลอด้จนิการสอบทานิและทบทวนินิโยบาย ระเบยีบปีฏิบติัุ หลักจรยิธัรรม
และจรรยาบรรณของบริษัทเพื�อให้มั�นิใจว่านิโยบาย ระเบียบปีฏิบัติุดั้งกล่าวได้้ถูกนิำาไปีปีฏิบัติุอย่างครบถ้วนิ 
และเหมาะสมทั�วทั�งองค์กร

4. หน�าที่ี�และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 ด้้านิการควบคุมภายในิ และการบริหารความเสี�ยง

4.1.1 สอบทานิให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในิและการตุรวจสอบภายในิที�เหมาะสมและมีปีระสิทธัผิล

4.1.2 พจิารณารายงานิของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและหารือกับฝ่่ายบริหารเกี�ยวกับนิโยบายการปีระเมินิ
และการบริหารความเสี�ยง

4.1.3 ให้ความเห็นิถ่งความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในิและเปิีด้เผยไว้ในิ
รายงานิปีระจำาปีี  

4.2 ด้้านิการปีฏิบัติุตุามกฎหมาย และข้อกำาหนิด้

4.2.1 สอบทานิการปีฏิบติัุงานิของบริษัทให้เป็ีนิไปีตุามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ ขอ้กำาหนิด้
ของตุลาด้หลักทรัพยฯ์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุัรกิจของบรษัิท รวมทั�งสอบทานิใหบ้ริษัทยอ่ยของบรษัิท
ปีฏิบติัุตุามหลักเกณฑ์ิที�กำาหนิด้ในินิโยบายการควบคมุ และกลไกการกำากับด้แูลกิจการที�บรษัิทเขา้ไปีลงทนุิ

4.2.2 สอบทานิการทำารายการที�เกี�ยวโยง การทำารายการระหว่างกันิ การได้้มาจำาหนิ่ายไปีซ็่�งสินิทรัพย์ให้เป็ีนิไปี
ตุามกฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้มั�นิใจว่ารายการดั้งกล่าวสมเหตุุสมผล และเป็ีนิปีระโยชน์ิ
สูงสุด้ตุ่อบริษัท

4.3 ด้้านิการรายงานิข้อมูลทางการเงินิ

4.3.1 สอบทานิให้บริษัทมีรายงานิทางการเงินิที�ถูกตุ้องและเปิีด้เผยอย่างเพียงพอตุามมาตุรฐานิการรายงานิ
ทางการเงินิ

4.3.2 ปีระเมินิความเหมาะสมของหลักการบัญชีที�ใช้ในิรายงานิทางการเงินิ

4.3.3   คณะกรรมการตุรวจสอบควรขอคำาอธัิบายจากฝ่่ายจัด้การเกี�ยวกับผลแตุกตุ่างที�สำาคัญ ๆ ในิงบการเงินิ
ระหว่างปีีปัีจจุบันิกับปีีก่อนิ ๆ และพิจารณาร่วมกับฝ่่ายจัด้การถ่งบทรายงานิและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่่ายบริหาร (Management’s Discussion and Analysis or MD&A)

4.3.4 คณะกรรมการตุรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีถ่งขอบเขตุที�ผู้สอบบัญชีได้้พิจารณาทบทวนิรายงานิ
และการวิเคราะห์ของฝ่่ายบริหาร และพิจารณาว่าข้อมูลที�ปีรากฏในิบทรายงานิและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่่ายบรหิารและสารสนิเทศอื�นิใด้ที�ปีรากฏในิรายงานิปีระจำาปีีมีความสอด้คล้องกับสารสนิเทศในิงบการเงินิ 
หรือไม่ อยา่งไร
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4.4 ด้้านิการกำากับดู้แลการปีฏิบัติุงานิของผู้ตุรวจสอบบัญชีและผู้ตุรวจสอบภายในิ

4.4.1 ผู้ตุรวจสอบบัญชี

(ก) ปีระชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื�อรับทราบรายงานิผลการสอบทานิงบการเงินิปีระจำาไตุรมาส ผลการ
ตุรวจสอบงบการเงินิปีระจำาปีี และการหารือเกี�ยวกับปัีญหาอุปีสรรคที�อาจพบจากการปีฏิบัติุงานิ 
ของผู้สอบบัญชี โด้ยควรปีระชุมรว่มกับผู้สอบบัญชี อยา่งน้ิอยปีีละ หน่ิ�ง (1) ครั�ง โด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การ
เข้ารว่มปีระชุมด้้วย 

(ข) ปีระเมินิปีระสทิธัภิาพ และปีระสทิธัผิลการปีฏิบติัุงานิ และพจิารณาถ่งความเปีน็ิอิสระของผู้สอบบญัชี

4.4.2 ผู้ตุรวจสอบภายในิ

(ก) สอบทานิความเป็ีนิอิสระของฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ โด้ยให้ฝ่่ายตุรวจสอบภายในิมีสายการบังคับบัญชา
ตุรงตุ่อคณะกรรมการตุรวจสอบ

(ข) ปีระชุมกับหัวหน้ิาผู้บริหารฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ เพื�อหารือปีระเด็้นิที�มีความสำาคัญ อย่างน้ิอยปีีละ 
หน่ิ�ง (1) ครั�ง โด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเข้ารว่มปีระชุมด้้วย 

(ค) สอบทานิและอนุิมัติุกฎบัตุรของฝ่่ายตุรวจสอบภายในิอยา่งน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง

(ง) พิจารณาเห็นิชอบงบปีระมาณปีระจำาปีี อัตุรากำาลัง และทรัพยากรที�จำาเป็ีนิในิการปีฏิบัติุงานิของ 
ฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ

(จ) อนุิมัติุแผนิการตุรวจสอบปีระจำาปีี รวมถ่งการพิจารณาอนุิมัติุการทบทวนิ ปีรับเปีลี�ยนิแผนิงานิ 
ตุรวจสอบในิสว่นิที�มีนัิยสำาคัญ

(ฉ) กำากับดู้แลฝ่่ายตุรวจสอบภายในิให้ปีฏิบติัุงานิสอด้คล้องตุามแผนิการตุรวจสอบปีระจำาปีีที�ได้้รบัอนุิมัติุ 
และเป็ีนิไปีตุามมาตุรฐานิสากลในิการปีฏิบัติุงานิวิชาชีพตุรวจสอบภายในิ

(ช) ปีระเมินิคุณภาพการปีฏิบัติุงานิตุรวจสอบภายในิเป็ีนิปีระจำาทุกปีี รวมทั�งจัด้ให้มีการปีระเมินิคุณภาพ
การปีฏิบัติุงานิตุรวจสอบภายในิจากบุคคลที�มีความเปี็นิอิสระจากภายนิอกองค์กร อย่างน้ิอยทุก ๆ  
ห้า (5) ปีี 

4.5 ด้้านิการรายงานิ

4.5.1 จัด้ทำารายงานิของคณะกรรมการตุรวจสอบเพื�อเปิีด้เผยในิรายงานิปีระจำาปีีของบริษัท ซ็่�งรายงานิดั้งกล่าว
ตุ้องลงนิามโด้ยปีระธัานิคณะกรรมการตุรวจสอบ

4.5.2 ในิการปีฏิบัติุหน้ิาที�ของคณะกรรมการตุรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา  
ซ็่�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัิยสำาคัญตุ่อฐานิะการเงินิและผลการด้ำาเนิินิงานิของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตุรวจสอบรายงานิตุ่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อด้ำาเนิินิการปีรับปีรุงแก้ไขภายในิเวลาที�คณะกรรมการ 
ตุรวจสอบเห็นิสมควร รายการหรือการกระทำาข้างตุ้นิ ได้้แก่

(ก) รายการที�เกิด้ความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิ

(ข) การทุจริตุหรือมีสิ�งผิด้ปีกติุหรือมีความบกพรอ่งที�สำาคัญในิระบบควบคุมภายในิ

(ค) การฝ่่าฝื่นิกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ ข้อกำาหนิด้ของตุลาด้หลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุัรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด้ำาเนิินิการให้มีการปีรับปีรุงแก้ไขภายในิระยะเวลาข้างตุ้นิ 
กรรมการตุรวจสอบรายใด้รายหน่ิ�งอาจรายงานิว่ามีรายการหรือการกระทำาตุามข้างตุ้นิตุ่อสำานัิกงานิ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์ หรือตุลาด้หลักทรัพย์ฯ  
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4.5.3 ให้ปีระธัานิคณะกรรมการตุรวจสอบเปี็นิผู้รายงานิผลการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการตุรวจสอบ  
ตุ่อที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อทราบหรือเพื�อพิจารณาโด้ยสมำาเสมอเป็ีนิระยะ

4.6 ด้้านิอื�นิ ๆ

4.6.1 ปีฏิบัติุงานิอื�นิใด้ตุามที�กฎหมายกำาหนิด้ หรือที�จะกำาหนิด้ข่�นิเพิ�มเติุมในิอนิาคตุ

4.6.2 ปีฏิบติัุงานิอื�นิใด้ที�คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้้วยความเห็นิชอบของคณะกรรมการตุรวจสอบ และ
คำาสั�งนัิ�นิตุ้องเป็ีนิลายลักษณ์อักษร

4.6.3 สอบทานิกฎบัตุรคณะกรรมการตุรวจสอบอย่างน้ิอยปีีละหนิ่�ง (1) ครั�ง เพื�อนิำาเสนิอขออนิุมัติุจาก 
คณะกรรมการบริษัท

4.6.4  การปีระเมินิผลคณะกรรมการตุรวจสอบ เพื�อให้ความแน่ิใจว่าการทำางานิของคณะกรรมการตุรวจสอบ 
มีปีระสิทธัิภาพและบรรลุวัตุถุปีระสงค์ จ่งควรมีการกำาหนิด้การปีระเมินิผลคณะกรรมการตุรวจสอบไว้
อย่างเป็ีนิทางการ โด้ยอาจมีการตุอบแบบสอบถามของสมาชิกกรรมการตุรวจสอบถ่งความมีปีระสิทธัผิล
ของคณะกรรมการตุรวจสอบ

4.6.5 พิจารณากลั�นิกรอง และให้ความเห็นิตุ่ออำานิาจการอนุิมัติุขององค์กร (Line of Authority) ที�จัด้ทำาโด้ย 
ฝ่่ายบริหาร เพื�อนิำาเสนิอขออนุิมัติุจากคณะกรรมการบริษัท

4.6.6 พิจารณาข้อร้องเรียนิ และสอบทานิสรุปีผลตุรวจสอบทุจริตุหรือคอร์รัปีชั�นิของบริษัทและบริษัทย่อย  
รวมทั�งกำาหนิด้มาตุรการป้ีองกันิ 

4.6.7 สอบทานิให้บริษัทมีกระบวนิการในิการตุ่อตุ้านิคอร์รัปีชันิให้สอด้คล้องตุามแนิวทางของหนิ่วยงานิกำากับ
ดู้แลตุ่าง ๆ อยา่งมีปีระสิทธัผิล เริ�มตัุ�งแตุ่การสง่เสริมและสร้างความตุระหนัิกรู้ (Awareness) การปีระเมินิ
ความเสี�ยง การสร้างระบบงานิเชิงป้ีองกันิ การตุรวจสอบ จนิถ่งการสอบทานิแบบปีระเมินิตุนิเองเกี�ยวกับ
มาตุรการตุ่อตุ้านิคอร์รัปีชันิที�ได้้รับการตุรวจสอบและปีระเมินิแล้วจากฝ่่ายตุรวจสอบภายในิ เพื�อให้มั�นิใจ
ว่าบริษัทมีระบบตุ่าง ๆ  ในิการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิตุามที�ได้้รายงานิไว้ในิแบบปีระเมินิตุนิเองของสมาคม
สง่เสริมสถาบันิกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

5.1 กรรมการตุรวจสอบมีวาระการปีฏิบติัุงานิและพ้นิจากตุำาแหนิง่ตุามวาระของการด้ำารงตุำาแหนิง่และการพ้นิตุำาแหนิง่
ของการเป็ีนิกรรมการบริษัท ตุามที�กำาหนิด้ไว้ในิข้อบังคับของบริษัท

5.2 นิอกจากการพ้นิตุำาแหนิ่งตุามวาระแล้ว กรรมการพ้นิจากตุำาแหนิ่งเมื�อ

5.2.1 เสียชีวิตุ

5.2.2 ลาออก

5.2.3 ถูกถอด้ถอนิ

5.2.4 ขาด้คุณสมบัติุหรือมีลักษณะตุ้องห้ามตุามข้อบังคับของบริษัท

5.2.5 กรรมการตุรวจสอบที�พ้นิตุำาแหนิ่งตุามวาระ อาจได้้รับการแตุ่งตัุ�งจากคณะกรรมการบริษัทใหม่ได้้

5.2.6 ในิกรณีที�กรรมการตุรวจสอบปีระสงค์จะลาออกก่อนิครบวาระการด้ำารงตุำาแหนิ่ง กรรมการตุรวจสอบควร
แจ้งตุ่อคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้ิาพอสมควร เชน่ิไม่น้ิอยกว่า หน่ิ�ง (1) เดื้อนิ พร้อมเหตุุผล เพื�อให้คณะ
กรรมการบริษัท ได้้พิจารณาแตุ่งตัุ�งบุคคลอื�นิที�มีคุณสมบัติุครบถ้วนิแทนิกรรมการตุรวจสอบที�ลาออก
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5.2.7 เมื�อกรรมการตุรวจสอบครบวาระการด้ำารงตุำาแหนิ่ง หรือกรณีที�ตุำาแหนิ่งกรรมการตุรวจสอบว่างลง 
เพราะเหตุุอื�นินิอกจากถ่งคราวออกตุามวาระ ซ็่�งมีผลให้จำานิวนิคณะกรรมการตุรวจสอบไม่เป็ีนิไปีตุามที� 
กำาหนิด้ไว้ในิขอ้ 1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แตุ่งตัุ�งบุคคลที�มีคณุสมบัติุครบถ้วนิเป็ีนิกรรมการตุรวจสอบ
แทนิตุำาแหนิ่งของกรรมการตุรวจสอบที�ว่างลงอย่างช้าภายในิสาม (3) เดื้อนินัิบแตุ่วันิที�จำานิวนิสมาชิก 
ไม่ครบถ้วนิเพื�อให้เกิด้ความตุ่อเนืิ�องในิการด้ำาเนิินิงานิของคณะกรรมการตุรวจสอบ โด้ยบุคคลที�เข้าเปี็นิ
กรรมการตุรวจสอบแทนิอยูใ่นิตุำาแหนิง่ได้้เพยีงเท่าวาระที�ยงัเหลือของกรรมการตุรวจสอบซ็่�งตุนิเขา้มาแทนิ  

6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการตุรวจสอบตุ้องมีการปีระชุมอยา่งน้ิอยไตุรมาสละหน่ิ�ง (1) ครั�ง โด้ยปีระธัานิกรรมการอาจเรียกปีระชุม

คณะกรรมการตุรวจสอบเพิ�มเติุมได้้ตุามที�เห็นิสมควร หรือเมื�อมีการร้องขอจากกรรมการตุรวจสอบ ผู้ตุรวจสอบ
ภายในิ หรือผู้สอบบัญชี โด้ยควรมีการกำาหนิด้วาระการปีระชุมแตุ่ละครั�งไว้ล่วงหน้ิาอย่างชัด้เจนิ ในิกรณีจำาเป็ีนิ
อาจเชญิฝ่่ายจัด้การ หรอืผู้สอบบญัช ีหรอืผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้้านิเขา้รว่มปีระชุมด้้วย ทั�งนีิ� ในิปีีบญัชีการเงินิแตุ่ละปีี 
คณะกรรมการตุรวจสอบตุ้องกำาหนิด้ให้มีการปีระชุมร่วมกันิกับผู้สอบบัญชี โด้ยไม่มีผู้บริหารสูงสุด้ ผู้บริหารหรือ
บุคคลอื�นิเขา้รว่มด้้วย ในิเรื�องผลการปีฏิบติัุงานิของผู้สอบบญัช ีและพจิารณาขอ้ตุรวจพบจากการสอบบญัชอียา่งน้ิอย 
ปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง

6.2 การปีระชุมคณะกรรมการตุรวจสอบตุ้องมีกรรมการตุรวจสอบมาปีระชุมอย่างน้ิอยก่�งหน่ิ�งของจำานิวนิกรรมการ 
ตุรวจสอบทั�งหมด้ จ่งจะเป็ีนิองค์ปีระชุม ให้ปีระธัานิกรรมการตุรวจสอบเปี็นิปีระธัานิในิที�ปีระชุม ถ้าปีระธัานิ
กรรมการตุรวจสอบไม่มาปีระชุมให้กรรมการตุรวจสอบที�มาปีระชุมเลือกกรรมการตุรวจสอบคนิหน่ิ�งเป็ีนิปีระธัานิ
ในิที�ปีระชุม 

6.3 มติุที�ปีระชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตุรวจสอบคนิหน่ิ�งให้มีเสียงหน่ิ�งในิการลงคะแนินิ ถ้าคะแนินิเสียงเท่ากันิ 
ให้ปีระธัานิในิที�ปีระชุมออกเสียงเพิ�มข่�นิอีกเสียงหน่ิ�งเป็ีนิเสียงชี�ขาด้ ทั�งนีิ� เลขานุิการคณะกรรมการตุรวจสอบ 
ไม่มีสิทธัอิอกเสียงลงคะแนินิ 

6.4 กรรมการตุรวจสอบผู้ที�มีสว่นิได้้เสยีใด้ ๆ  ในิเรื�องที�พจิารณา ห้ามมิให้แสด้งความเห็นิและออกเสยีงลงคะแนินิในิเรื�อง
นัิ�นิ ๆ 

6.5  คณะกรรมการตุรวจสอบควรมกีารปีระชุมกับนัิกกฎหมายของบรษัิทเป็ีนิปีระจำาหรอืปีระชุมกับนัิกกฎหมายภายนิอก 
หากเห็นิว่าเป็ีนิสิ�งจำาเป็ีนิและเหมาะสม เพื�อหารอืปีระเด็้นิปัีญหาทางกฎหมายซ็่�งมีหรอือาจมีผลสำาคัญตุ่องบการเงินิ
ของบริษัท

6.6  ให้เลขานุิการคณะกรรมการตุรวจสอบหรือผู้ที�ได้้รับมอบหมายเป็ีนิผู้จด้รายงานิการปีระชุม ซ็่�งรายงานิการปีระชุม
จะตุ้องนิำาส่งคณะกรรมการตุรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื�อคณะกรรมการบริษัทจะได้้ทราบถ่งกิจกรรม
ของคณะกรรมการตุรวจสอบอยา่งทันิเวลา

7.  การรายงานเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้รายงานิมติุที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติุที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิถ่งการเปีลี�ยนิแปีลงสมาชิกกรรมการตุรวจสอบ  
พร้อมนิำาส่งแบบแจ้งรายชื�อ และขอบเขตุการด้ำาเนิินิงานิของคณะกรรมการตุรวจสอบ (F24-3) ผ่านิทางโทรสารหรือ 
สื�ออิเล็กทรอนิิกส์ ตุามข้อกำาหนิด้ของตุลาด้หลักทรัพย์

กฎบัตุรคณะกรรมการตุรวจสอบ ได้้รับการอนิุมัติุโด้ยที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564 เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 
2564 และให้มีผลใช้บังคับในิวันิที� 15 ธันัิวาคม 2564 เป็ีนิตุ้นิไปี
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กฎบัตรคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการและความยั�งยืน
บริษััที่ บี.กริม เพัาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ ได้้รับการแตุ่งตัุ�งโด้ยคณะกรรมการบริษัท เพื�อสนัิบสนุินิการปีฏิบัติุงานิ
ของคณะกรรมการบริษัทในิการกำาหนิด้หลักเกณฑ์ิและแนิวปีฏิบัติุที�ดี้เกี�ยวกับการกำากับดู้แลกิจการและคำาน่ิงถ่งความเสี�ยง 
เพื�อความยั�งยืนิ ในิมิติุตุ่าง ๆ ทั�งในิด้้านิเศรษฐกิจ (Economic) ด้้านิสิ�งแวด้ล้อม-สังคม-และธัรรมาภิบาล (Environmental, 
Social, and Governance (ESG)) และด้้านิดิ้จิทัล (Digital) ตุลอด้จนิความปีลอด้ภัยทางไซ็เบอร์ (Cyber Security) เพื�อให้
มั�นิใจว่าองค์กรได้้ปีฏิบัติุให้เป็ีนิไปีตุามหลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ อย่างเหมาะสมและโปีร่งใส นิำาไปีสู่ความสำาเร็จที�ยั�งยืนิ 
รวมถ่งสร้างความมั�นิใจและความนิ่าเชื�อถือตุ่อผู้ถือหุ้นิและผู้มีสว่นิได้้เสีย

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการและความยั�งยืน
1.1 คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ ปีระกอบด้้วยกรรมการอยา่งน้ิอยสาม (3) คนิ และมากกว่าก่�งหน่ิ�ง

ตุ้องเป็ีนิกรรมการอิสระ โด้ยปีระธัานิคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ ควรเป็ีนิกรรมการอิสระ

1.2 ให้คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิแตุ่งตัุ�งบุคคลคนิหน่ิ�ง เพื�อทำาหน้ิาที�เลขานุิการคณะกรรมการ
กำากับดู้แลกิจการและความยั�งยนืิ เว้นิแตุ่คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิจะมอบหมายเปีน็ิอยา่งอื�นิ

2. คุณสมบัติของกรรมการกำากับด้แลกิจการและความยั�งยืน
2.1 มีคุณสมบัติุและไม่มีลักษณะตุ้องห้ามตุามกฎหมายว่าด้้วยบริษัทมหาชนิจำากัด้ และกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และ

ตุลาด้หลักทรัพย์ 

2.2 มีความรูค้วามสามารถและปีระสบการณที์�จะเป็ีนิปีระโยชนิต่์ุอการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบรษัิท และมีเวลาเพยีงพอที�จะ
อุทิศความรู้ ความสามารถและปีฏิบัติุหน้ิาที�เพื�อปีระโยชน์ิของบริษัทได้้อยา่งเต็ุมที� 

2.3 มีความซ็ื�อสัตุย์สุจริตุและมีจริยธัรรมสูงในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจ

2.4 ไม่ปีระกอบกิจการ เข้าเปี็นิหุ้นิส่วนิ หรือเข้าเปี็นิกรรมการในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิหรือแข่งขันิ 
กับกิจการ ไม่ว่าจะทำาเพื�อปีระโยชน์ิของตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ

3. ขอบเขต หน�าทีี่� อำานาจ และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการและ 
 ความยั�งยืน

3.1 จัด้ทำานิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ นิโยบายการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิ รวมทั�งข้อกำาหนิด้ด้้านิจริยธัรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุัรกิจ ภายใตุ้กรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบและ หลักเกณฑ์ิของหน่ิวยงานิกำากับดู้แล เพื�อเสนิอตุ่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนิุมัติุและปีระกาศเพื�อเป็ีนิแนิวปีฏิบัติุที�ดี้ของกรรมการ ฝ่่ายบริหาร และพนิักงานิ
ในิทุกระดั้บ 

3.2 ให้ข้อเสนิอแนิะเกี�ยวกับนิโยบายและแนิวทางเพื�อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนิักงานิ ปีฏิบัติุหน้ิาที�
ด้้วยความรับผิด้ชอบเพื�อให้เป็ีนิไปีตุามนิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ นิโยบายการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิ และ 
จรรยาบรรณทางธุัรกิจ 

3.3 ให้ขอ้เสนิอแนิะแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่่ายจัด้การ ในิการจัด้ให้มีนิโยบายการเปิีด้เผยข้อมูล การจัด้การข้อมูลลับ 
เพื�อไม่ให้เกิด้ข้อมูลรั�วไหล การรักษาความลับของข้อมูล และข้อมูลที�อาจมีผลกระทบตุ่อราคาหลักทรัพย์ และ 
รักษาความนิ่าเชื�อถือทางการเงินิ
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3.4 ติุด้ตุามดู้แลและรายงานิผลการปีฏิบัติุงานิขององค์กร สนัิบสนุินิการมีส่วนิร่วม และการสื�อสารกับผู้ถือหุ้นิ  
ตุามนิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ นิโยบายด้้านิความยั�งยืนิ และนิโยบายอื�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อรายงานิแก่ 
คณะกรรมการบริษัท ผู้มีสว่นิได้้เสีย และองค์กรภายนิอกตุามความเหมาะสม

3.5 ติุด้ตุามดู้แลเพื�อให้มีการปีระเมินิผลการปีฏิบัติุหน้ิาที�ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิตุามนิโยบายการกำากับ
ดู้แลกิจการ นิโยบายการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิ เพื�อนิำาผลการปีระเมินิการกำากับดู้แลกิจการปีระจำาปีี เสนิอตุ่อ 
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั�งนิำาเสนิอความเห็นิและข้อเสนิอแนิะที�จำาเป็ีนิ

3.6 พิจารณาทบทวนิและปีรับปีรุงนิโยบายการกำากับดู้แลกิจการ นิโยบายการตุ่อตุ้านิการคอร์รัปีชันิ อย่างสมำาเสมอ 
อยา่งน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง เพื�อให้ทันิสมัยและสอด้คล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และหลักเกณฑ์ิที�เกี�ยวขอ้งตุ่าง ๆ  

3.7 ให้ข้อเสนิอแนิะตุ่อนิโยบาย กลยุทธั์ แผนิงานิ และเป้ีาหมายด้้านิความยั�งยืนิขององค์กร ทั�งในิมิติุเศรษฐกิจ  
สิ�งแวด้ล้อม-สังคม-และธัรรมาภิบาล (ESG) (รวมถ่งการเปีลี�ยนิแปีลงสภาพภูมิอากาศ)  และดิ้จิทัลและความ
ปีลอด้ภัยทางไซ็เบอร์ ทั�งในิด้้านิความเสี�ยงและโอกาส ที�จัด้ทำาโด้ยฝ่่ายจัด้การ ก่อนินิำาเสนิอตุ่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื�อพิจารณาอนุิมัติุ รวมทั�งสอบทานิการปีฏิบัติุและรายงานิตุ่อคณะกรรมการบริษัทตุ่อไปี 

3.8 ให้ข้อเสนิอแนิะและสอบทานิการปีฏิบัติุให้เป็ีนิไปีตุามนิโยบายด้้านิการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้มั�นิใจว่าองค์กร 
มีการบรหิารความเสี�ยงอยา่งเปีน็ิระบบ มีปีระสทิธัภิาพ มีกระบวนิการที�เหมาะสม และครอบคลมุความเสี�ยงทกุด้้านิ 
เพื�อเสนิอความคิด้เห็นิตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาตุ่อไปี 

3.9 ทบทวนิกฎบัตุรคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ อย่างน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง เพื�อให้ทันิสมัยและ
สอด้คล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ิตุ่าง ๆ

3.10 สามารถปีร่กษาหารือกับที�ปีร่กษาหรือผู้เชี�ยวชาญ เมื�อมีความจำาเป็ีนิ โด้ยบริษัทเป็ีนิผู้รบัผิด้ชอบค่าใช้จ่ายที�เกิด้ข่�นิ

3.11 จัด้ให้มีการปีระเมินิผลการปีฏิบัติุหน้ิาที�ของคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ และรายงานิผล 
การปีระเมินิตุ่อคณะกรรมการบริษัทเป็ีนิปีระจำาทุกสิ�นิปีี

3.12 ด้ำาเนิินิการให้มีคณะทำางานิเพื�อปีฏิบัติุงานิตุ่าง ๆ ตุามที�ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและ
ความยั�งยืนิ ตุามความจำาเป็ีนิและเหมาะสม

3.13 ปีฏิบัติุงานิอื�นิใด้ที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.14 คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิมีความรับผิด้ชอบตุ่อคณะกรรมการบริษัทโด้ยตุรงตุามหนิ้าที�และ
ความรับผิด้ชอบที�ได้้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิด้ชอบในิการด้ำาเนิินิงานิของบริษัท
ตุ่อบุคคลภายนิอก
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4. การประชุมของคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการและความยั�งยืน
4.1 คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิควรปีระชุมอย่างน้ิอยไตุรมาสละหน่ิ�ง (1) ครั�ง โด้ยอาจเชิญ 

ฝ่่ายจัด้การ หรือผู้บริหาร หรือพนิักงานิของบริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ที�เห็นิสมควรมาร่วมปีระชุมให้ความเห็นิ 
หรือสง่เอกสารข้อมูลตุามที�เห็นิว่าเกี�ยวข้องหรือจำาเป็ีนิ

4.2 ในิการปีระชุมคณะกรรมการกำากับด้แูลกิจการและความยั�งยนืิทกุครั�ง องค์ปีระชุมตุ้องปีระกอบด้้วยกรรมการกำากับ
ดู้แลกิจการและความยั�งยืนิเป็ีนิจำานิวนิไม่น้ิอยกว่าสองในิสาม (2/3) ของจำานิวนิกรรมการกำากับดู้แลกิจการและ 
ความยั�งยืนิทั�งหมด้ที�มีอยูใ่นิตุำาแหนิ่งขณะนัิ�นิ จ่งจะถือว่าครบองค์ปีระชุม

4.3 กรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิที�มีสว่นิได้้เสียในิเรื�องที�พิจารณาเรื�องใด้ ตุ้องแจ้งให้ที�ปีระชุมทราบ และ
กรรมการท่านินัิ�นิไม่มีสิทธัอิอกเสียงลงมติุในิเรื�องนัิ�นิ ๆ 

4.4 การออกเสียงลงมติุ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิที�เข้ารว่มปีระชุม กรรมการ
คนิหน่ิ�งมีหน่ิ�ง (1) เสียงในิการลงคะแนินิ ถ้าคะแนินิเสียงเท่ากันิ ให้ปีระธัานิคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและ
ความยั�งยืนิมีสิทธัอิอกเสียงเพิ�มข่�นิอีกหน่ิ�ง (1) เสียง เพื�อเป็ีนิเสียงชี�ขาด้ 

5. การรายงานของคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการและความยั�งยืน

ให้คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ รายงานิผลการปีฏิบัติุงานิให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัด้ทำา
รายงานิของคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ เพื�อเปิีด้เผยไว้ในิรายงานิปีระจำาปีีของบริษัทด้้วย

6. การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการและความยั�งยืน

คณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ จะปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและ 
ความยั�งยืนิ และรายงานิผลการปีระเมินิปีระจำาปีีตุ่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตุรคณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการและความยั�งยืนิ ได้้รับการอนุิมัติุโด้ยที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2564  
เมื�อวันิที� 14 ธันัิวาคม 2564 และให้มีผลใช้บังคับในิวันิที� 15 ธันัิวาคม 2564 เป็ีนิตุ้นิไปี
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแที่น
บริษััที่ บี.กริม เพัาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ ได้้รับการแตุ่งตัุ�งโด้ยคณะกรรมการบริษัท เพื�อสนัิบสนุินิการปีฏิบัติุงานิ
ของคณะกรรมการบริษัท ในิการสรรหาและพิจารณากำาหนิด้รูปีแบบและหลักเกณฑ์ิการจ่ายค่าตุอบแทนิกรรมการและ 
ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร เพื�อเสนิอความเหน็ิตุ่อคณะกรรมการบรษัิท โด้ยคณะกรรมการบรษัิทเป็ีนิผู้อนุิมัติุกรอบค่าตุอบแทนิ 
ให้กับปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร ส่วนิค่าตุอบแทนิของกรรมการเมื�อได้้รับความเห็นิชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
จะตุ้องนิำาเสนิอตุ่อที�ปีระชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นิเพื�อพิจารณาอนุิมัติุ ทั�งนีิ� เพื�อให้รูปีแบบและหลักเกณฑ์ิการจ่ายค่าตุอบแทนิ 
มีความเหมาะสมและเป็ีนิไปีตุามหลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแที่น
1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ ปีระกอบด้้วยกรรมการอย่างน้ิอยสาม (3) คนิ โด้ยตุ้องมี 

กรรมการอิสระร่วมเป็ีนิกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ อย่างน้ิอยหน่ิ�ง (1) คนิ โด้ยปีระธัานิคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิควรเป็ีนิกรรมการอิสระ โด้ยตุ้องเป็ีนิผู้ที�มีคุณสมบัติุเหมาะสมที�สุด้

1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิแตุ่งตัุ�งบุคคลคนิหน่ิ�ง เพื�อทำาหน้ิาที�เลขานุิการคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตุอบแทนิ เว้นิแตุ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตุอบแทนิจะมอบหมายเปีน็ิอยา่งอื�นิ

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแที่น
2.1 มีคุณสมบัติุและไม่มีลักษณะตุ้องห้ามตุามกฎหมายว่าด้้วยบริษัทมหาชนิจำากัด้ และกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์ 

และตุลาด้หลักทรัพย์ 

2.2 มีความรู้ความสามารถและปีระสบการณ์ที�จะเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอ 
ที�จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปีฏิบัติุหน้ิาที�เพื�อปีระโยชน์ิของบริษัทได้้อยา่งเต็ุมที� 

2.3 มีความซ็ื�อสัตุย์สุจริตุและมีจริยธัรรมสูงในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจ

2.4 ไม่ปีระกอบกิจการ เข้าเปี็นิหุ้นิส่วนิ หรือเข้าเปี็นิกรรมการในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิหรือแข่งขันิ 
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพื�อปีระโยชน์ิของตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ

3. ขอบเขต หน�าที่ี� อำานาจ และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณา 
 ค่าตอบแที่น 

3.1  การสรรหา

3.1.1 พิจารณาสรรหาและนิำาเสนิอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติุเหมาะสมสำาหรับการเข้าด้ำารงตุำาแหนิ่งกรรมการ 
เป็ีนิครั�งแรก รวมทั�งพิจารณาผลงานิการปีฏิบัติุหน้ิาที� คุณสมบัติุ และความเหมาะสมของกรรมการ 
ที�พ้นิตุำาแหนิ่งและสมควรได้้รับเลือกตัุ�งใหม่ เสนิอตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเห็นิชอบ 
และเสนิอตุ่อที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิเพื�อพจิารณาอนุิมัติุแตุ่งตัุ�งเป็ีนิกรรมการ ทั�งนีิ� ให้เป็ีนิไปีตุามขอ้บงัคับบรษัิท

3.1.2 พิจารณาสรรหาปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารของบริษัท โด้ยพิจารณาจากความรู้ ความชำานิาญ ทักษะ 
ปีระสบการณ์ และการปีฏิบติัุงานิ ตุลอด้จนิคุณสมบัติุด้้านิวิชาชีพและเกียรติุปีระวัติุสว่นิบุคคล เพื�อเสนิอตุ่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุิมัติุ
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3.2 การพิจารณาค่าตุอบแทนิ

3.2.1 พจิารณาหลักเกณฑ์ิการจ่ายค่าตุอบแทนิของกรรมการ กรรมการชุด้ยอ่ย ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร เพื�อให้ 
มีความเหมาะสมและสอด้คล้องกับสถานิภาพของบริษัท  โด้ยทบทวนิความเหมาะสมของเกณฑ์ิที�ใช้อยู่
ในิปีัจจุบันิ เปีรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตุอบแทนิของบริษัทอื�นิที�อยู่ในิอุตุสาหกรรมเดี้ยวกับบริษัท 
โด้ยกำาหนิด้หลักเกณฑ์ิและมาตุรฐานิให้เหมาะสมกับสถานิะ ปีระสบการณ์ ภาระหน้ิาที� ขอบเขตุ บทบาท 
ความรับผิด้ชอบ รวมทั�งปีระโยชน์ิที�บริษัทคาด้ว่าจะได้้รับจากกรรมการแตุ่ละท่านิ เพื�อให้เกิด้ผลงานิ 
ที�มีปีระสิทธัิภาพตุามความคาด้หวัง ให้มีความเป็ีนิธัรรม และเป็ีนิการตุอบแทนิการทำางานิที�ทำาให้งานิ 
ของบริษัทปีระสบผลสำาเร็จ

3.2.2 พิจารณารูปีแบบการจ่ายค่าตุอบแทนิทุกปีระเภท ทั�งที�เป็ีนิตัุวเงินิและมิใชตัุ่วเงินิ เชน่ิ ค่าตุอบแทนิปีระจำา 
ค่าตุอบแทนิตุามผลการด้ำาเนิินิงานิ ค่าเบี�ยปีระชุม และปีระโยชน์ิเกื�อกูลอื�นิ ๆ เป็ีนิตุ้นิ โด้ยคำาน่ิงถ่ง 
แนิวปีฏิบัติุของบริษัทอื�นิที�อยู่ในิอุตุสาหกรรมเดี้ยวกันิ ผลปีระกอบการของบริษัท และความรับผิด้ชอบ 
ความรู้ ความสามารถ และปีระสบการณ์ของกรรมการและปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร

3.2.3 กำาหนิด้กรอบค่าตุอบแทนิปีระจำาปีีของกรรมการและปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร ตุามหลักเกณฑ์ิที�ได้้ 
พิจารณาไว้ และนิำาเสนิอตุ่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนิุมัติุค่าตุอบแทนิของปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�
บรหิาร สว่นิค่าตุอบแทนิกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนิำาเสนิอตุ่อที�ปีระชุมผู้ถือหุ้นิเพื�อพิจารณาอนุิมัติุ

3.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นิเกี�ยวกับนิโยบาย รูปีแบบ และการให้ผลตุอบแทนิแก่ผู้บริหารระดั้บสูง พนัิกงานิ
ในิตุำาแหนิ่งสำาคัญ และพนัิกงานิของบริษัทในิภาพรวม 

3.3 ให้ความเห็นิและข้อเสนิอแนิะเกี�ยวกับแผนิพัฒนิาและการสืบทอด้ตุำาแหน่ิง (Development and Succession 
Plan) ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิารและผู้บรหิารระดั้บสูง รวมถ่งตุำาแหนิง่สำาคัญของบริษัทที�ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร 
ได้้จัด้ทำาไว้ 

3.4   พิจารณากลั�นิกรองและให้ความเห็นิตุ่อโครงสรา้งองค์กร (Organisation Chart) ที�จัด้ทำาโด้ยฝ่่ายจัด้การ เพื�อเสนิอตุ่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุิมัติุ

3.5   พิจารณาและทบทวนิกฎบัตุรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ อยา่งน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง เพื�อให้
ทันิสมัยและสอด้คล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ิ ระเบียบ ข้อบังคับตุ่าง ๆ

3.6 สามารถขอคำาปีร่กษาและขอความเห็นิที�เป็ีนิอิสระจากที�ปีร่กษาหรือผู้เชี�ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้้านิ เมื�อเห็นิว่ามี
ความจำาเป็ีนิ โด้ยบริษัทเป็ีนิผู้รับผิด้ชอบค่าใช้จ่ายที�เกิด้ข่�นิ

3.7 ปีฏิบัติุงานิอื�นิใด้ที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.8 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิมีความรับผิด้ชอบตุ่อคณะกรรมการบริษัทโด้ยตุรงตุามหน้ิาที�และ
ความรับผิด้ชอบที�ได้้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิด้ชอบในิการด้ำาเนิินิงานิของบริษัท
ตุ่อบุคคลภายนิอก

4. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแที่น
4.1 ให้มีการปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิอย่างน้ิอยปีีละสอง (2) ครั�ง เว้นิแตุ่มีเหตุุจำาเปี็นิ 

ที�ไม่สามารถปีระชุมได้้  โด้ยให้ปีระธัานิคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิเป็ีนิผู้เรียกปีระชุม  
ในิกรณีจำาเป็ีนิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิท่านิใด้ท่านิหน่ิ�ง อาจขอให้ปีระธัานิคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตุอบแทนิเรียกปีระชุมก็ได้้ 
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4.2 ในิการปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตุอบแทนิทุกครั�ง องค์ปีระชุมตุ้องปีระกอบด้้วยกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตุอบแทนิเปี็นิจำานิวนิไม่น้ิอยกว่าก่�งหนิ่�งของจำานิวนิกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ
ทั�งหมด้ จ่งจะถือว่าครบองค์ปีระชุม โด้ยอาจเชิญฝ่่ายจัด้การหรือผู้บริหาร หรือผู้ที�เห็นิสมควรมาร่วมปีระชุม  
ให้ความเห็นิ หรือสง่เอกสาร ข้อมูลตุามที�เห็นิว่าเกี�ยวข้องหรือจำาเป็ีนิ

4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิที�มีส่วนิได้้เสียในิเรื�องที�พิจารณาเรื�องใด้ตุ้องแจ้งให้ที�ปีระชุมทราบ และ
กรรมการท่านินัิ�นิไม่มีสิทธัอิอกเสียงลงมติุในิเรื�องนัิ�นิ ๆ 

4.4 การออกเสียงลงมติุ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิที�เข้าร่วมปีระชุม กรรมการ
คนิหน่ิ�งมีหน่ิ�ง (1) เสียงในิการลงคะแนินิ ถ้าคะแนินิเสียงเท่ากันิ ให้ปีระธัานิคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตุอบแทนิมีสิทธัอิอกเสียงเพิ�มข่�นิอีกหน่ิ�ง (1) เสียง เพื�อเป็ีนิเสียงชี�ขาด้ 

5. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแที่น

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิรายงานิผลการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา 
ค่าตุอบแทนิให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัด้ทำารายงานิของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ  
เพื�อเปิีด้เผยไว้ในิรายงานิปีระจำาปีีของบริษัท

6. การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแที่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ จะปีระเมินิผลการปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา 
ค่าตุอบแทนิ และรายงานิผลการปีระเมินิปีระจำาปีีตุ่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตุรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตุอบแทนิ ได้้รับการอนิุมัติุโด้ยที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 14/2563 
เมื�อวันิที� 10 ธันัิวาคม 2563 และให้มีผลใช้บังคับในิวันิที� 10 ธันัิวาคม 2563
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กฎบัตรคณะกรรมการจัดการ
บริษััที่ บี.กริม เพัาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการจัด้การ ได้้รบัการแตุ่งตัุ�งโด้ยคณะกรรมการบรษัิท ภายใตุ้คำาแนิะนิำาของปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บรหิาร เพื�อสนัิบสนุินิ
การปีฏิบัติุงานิของคณะกรรมการบริษัทในิการบริหารจัด้การกิจการบริษัทและบริษัทยอ่ยด้้วยความรับผิด้ชอบเพื�อปีระโยชน์ิ
สูงสุด้ของบริษัท และเพื�อให้เป็ีนิไปีตุามแนิวทางการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการ
1.1 คณะกรรมการจัด้การ ปีระกอบด้้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร โด้ยให้ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารเปี็นิปีระธัานิ 

คณะกรรมการจัด้การ ซ็่�งจะเป็ีนิปีระธัานิที�ปีระชุมของคณะกรรมการจัด้การทุกคราว

 1.2 ให้คณะกรรมการจัด้การแตุ่งตัุ�งบุคคลคนิหน่ิ�ง เพื�อทำาหน้ิาที�เลขานุิการคณะกรรมการจัด้การ เว้นิแตุ่คณะกรรมการ
จัด้การจะมอบหมายเป็ีนิอยา่งอื�นิ

2. คุณสมบัติของกรรมการจัดการ
2.1 มีคุณสมบัติุและไม่มีลักษณะตุ้องห้ามตุามกฎหมายว่าด้้วยบริษัทมหาชนิจำากัด้ และกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และ

ตุลาด้หลักทรัพย์ 

2.2 มีความรู้ความสามารถและปีระสบการณ์ที�จะเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอ 
ที�จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปีฏิบัติุหน้ิาที�เพื�อปีระโยชน์ิของบริษัทได้้อยา่งเต็ุมที� 

2.3 มีความซ็ื�อสัตุย์สุจริตุและมีจริยธัรรมสูงในิการด้ำาเนิินิธุัรกิจ

2.4 ไม่ปีระกอบกิจการ เข้าเปี็นิหุ้นิส่วนิ หรือเข้าเปี็นิกรรมการในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิหรือแข่งขันิ 
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพื�อปีระโยชน์ิของตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ

3. ขอบเขต หน�าที่ี� อำานาจ และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
3.1 บริหารจัด้การ และด้ำาเนิินิงานิเพื�อให้เป็ีนิไปีตุามวิสัยทัศน์ิ พันิธักิจ นิโยบาย กลยุทธั ์ และเป้ีาหมายในิการด้ำาเนิินิ

ธุัรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โด้ยมีเป้ีาหมายเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นิ  ซ็่�งไม่คำาน่ิงแตุ่เพียง 
ผลตุอบแทนิในิระยะสั�นิแตุ่มุง่หมายเพื�อผลตุอบแทนิในิระยะยาวอยา่งยั�งยืนิ ทั�งนีิ� ให้คำาน่ิงถ่งผู้มีสว่นิได้้เสียทกุฝ่่าย 
ที�เกี�ยวข้อง รวมทั�ง ให้คำาแนิะนิำาเกี�ยวกับทิศทางกลยุทธั์ โครงสร้างการจัด้การ แผนิการด้ำาเนิินิงานิปีระจำาปีี และ 
งบปีระมาณของบริษัทและบริษัทยอ่ยตุามที�ได้้รับมอบหมายจากปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร 

3.2 ตุรวจสอบผลการด้ำาเนิินิงานิของบริษัทและบริษัทยอ่ย และรายงานิให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

3.3 ตุรวจสอบ และให้คำาแนิะนิำาเกี�ยวกับเรื�องนิโยบายการจ่ายเงินิปัีนิผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการ
บริษัท

3.4 ตุรวจสอบ และอนิุมัติุธุัรกรรมตุ่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนิ หรือการขายสินิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย  
การจัด้การทรพัยากรบุคคล การเงินิและการคลัง การบรหิารงานิทั�วไปี และธุัรกรรมตุ่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการด้ำาเนิินิ
ธุัรกิจของบริษัท ภายใตุ้ขอบเขตุอำานิาจการอนุิมัติุที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำาหนิด้ไว้ หรือตุามคู่มืออำานิาจ
ด้ำาเนิินิการ (Line of Authority) ของบริษัท 
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3.5 คณะกรรมการจัด้การสามารถมอบอำานิาจใหผู้้บรหิาร หรอืพนัิกงานิ ปีฏิบติัุงานิเฉพาะอยา่งแทนิได้้ตุามความเหมาะสม 
โด้ยที�คณะกรรมการจัด้การ หรือผู้รับมอบอำานิาจจากคณะกรรมการจัด้การจะตุ้องไม่กระทำาการหรืออนุิมัติุ 
รายการใด้ ๆ  ที�ตุนิหรือบุคคลที�อาจมีความขัด้แย้งกับตุนิ อาจมีสว่นิได้้เสีย หรืออาจได้้รบัปีระโยชน์ิในิลักษณะใด้ ๆ  หรือ 
อาจมีความขัด้แย้งทางผลปีระโยชน์ิอื�นิใด้กับบริษัทและบริษัทยอ่ย (ตุามที�นิิยามไว้ในิปีระกาศคณะกรรมการกำากับ
ตุลาด้ทุนิ หรือปีระกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาด้หลักทรัพย์) ทั�งนีิ� การอนุิมัติุรายการดั้งกล่าว  
ตุ้องสอด้คล้องกับนิโยบาย และหลักการตุ่าง ๆ ที�กำาหนิด้โด้ยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

3.6 จัด้หาที�ปีร่กษาหรือบุคคลที�มีความเห็นิอิสระเพื�อให้ความเห็นิหรือคำาแนิะนิำา ตุามความจำาเป็ีนิ โด้ยบริษัท 
เป็ีนิผู้รับผิด้ชอบค่าใช้จ่ายที�เกิด้ข่�นิ

3.7 ด้ำาเนิินิการให้ผู้บริหารหรอืพนัิกงานิเขา้ปีระชุมคณะกรรมการจัด้การ หรือให้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับเรื�องที�มีการอภิปีราย
ในิที�ปีระชุมคณะกรรมการจัด้การ 

3.8 รายงานิให้คณะกรรมการบริษัททราบถ่งกิจการที�คณะกรรมการจัด้การด้ำาเนิินิการภายใตุ้อำานิาจหน้ิาที�ของ 
คณะกรรมการจัด้การอย่างสมำาเสมอ ทั�งนีิ� รวมถ่งเรื�องอื�นิใด้ที�จำาเป็ีนิและสมควรที�จะตุ้องเสนิอให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ 

3.9 ศ่กษาความเป็ีนิไปีได้้การลงทุนิในิโครงการใหม่ 

3.10 พิจารณาและทบทวนิกฎบัตุรคณะกรรมการจัด้การอย่างน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง เพื�อให้ทันิสมัยและสอด้คล้อง 
กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ิ ระเบียบ ข้อบังคับตุ่าง ๆ 

3.11 กำาหนิด้แนิวปีฏิบติัุที�สนัิบสนุินินิโยบายและระเบียบตุ่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกับการตุ่อตุ้านิการคอร์รปัีชนัิที�มีปีระสทิธัภิาพ 
จัด้ให้มีการสื�อสารและฝึ่กอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับนิโยบายและระเบียบตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องแก่บุคลากรในิทุกระดั้บ  
เพื�อให้บุคลากรของบรษัิทมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งเพยีงพอ และสามารถนิำานิโยบายและระเบยีบตุ่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
ไปีด้ำาเนิินิการได้้อย่างมีปีระสิทธัิภาพและเกิด้ปีระสิทธัิผล รวมทั�งทบทวนิความเหมาะสมของแนิวปีฏิบัติุตุ่าง ๆ  
เพื�อให้สอด้คล้องกับการเปีลี�ยนิแปีลงของธุัรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนิด้ของกฎหมาย 

3.12 บริหารจัด้การเทคโนิโลยีสารสนิเทศให้สอด้คล้องกับความตุ้องการของกิจการ รวมทั�งดู้แลให้มีการนิำาเทคโนิโลยี
สารสนิเทศมาใช้เพื�อเพิ�มโอกาสทางธุัรกิจและพัฒนิาการด้ำาเนิินิงานิและบริหารความเสี�ยง เพื�อให้สามารถ 
บรรลุวัตุถุปีระสงค์และเป้ีาหมายหลักขององค์กร 

3.13 ด้ำาเนิินิการอื�นิใด้ตุามที�ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร

3.14 คณะกรรมการจัด้การมีความรับผิด้ชอบตุ่อคณะกรรมการบริษัทโด้ยตุรงตุามหน้ิาที�และความรับผิด้ชอบที� 
ได้้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิด้ชอบในิการด้ำาเนิินิงานิของบริษัทตุ่อบุคคลภายนิอก
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4. การประชุมของคณะกรรมการจัดการ
4.1 คณะกรรมการจัด้การตุ้องมีการปีระชุมอย่างน้ิอยเดื้อนิละหน่ิ�ง (1) ครั�ง หรือตุามที�ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร 

เห็นิสมควร โด้ยปีระธัานิคณะกรรมการจัด้การ หรือเลขานิุการคณะกรรมการจัด้การโด้ยคำาสั�งของปีระธัานิ 
คณะกรรมการจัด้การ ตุ้องจัด้ส่งวาระการปีระชุมและเอกสารการปีระชุมให้แก่กรรมการจัด้การทุกคนิล่วงหนิ้า 
ก่อนิวันิปีระชุม เพื�อให้กรรมการจัด้การมีเวลาพิจารณาเรื�องตุ่าง ๆ ที�อยู่ในิวาระการปีระชุม หรือร้องขอเอกสาร
ปีระกอบการปีระชุมเพิ�มเติุมได้้ อยา่งไรก็ดี้ ในิกรณีที�มีความจำาเป็ีนิเรง่ด่้วนิ ปีระธัานิคณะกรรมการจัด้การสามารถ
เรียกปีระชุมคณะกรรมการจัด้การได้้ตุามความเหมาะสม 

4.2 องค์ปีระชุมคณะกรรมการจัด้การ ตุ้องมีกรรมการจัด้การมาปีระชุมไม่น้ิอยกว่าก่�งหนิ่�งของจำานิวนิกรรมการจัด้การ
ทั�งหมด้ จ่งจะครบองค์ปีระชุม

4.3 กรรมการจัด้การที�มีสว่นิได้้เสยีในิเรื�องที�พจิารณาเรื�องใด้ ตุ้องแจ้งให้ที�ปีระชุมทราบ และกรรมการท่านินัิ�นิไม่มีสิทธัิ
ออกเสียงลงมติุในิเรื�องนัิ�นิ ๆ

4.4 การออกเสียงลงมติุ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการจัด้การที�เข้าร่วมปีระชุม กรรมการคนิหนิ่�งมีหน่ิ�ง (1) เสียง 
ในิการลงคะแนินิ ถ้าคะแนินิเสียงเท่ากันิ ให้ปีระธัานิคณะกรรมการจัด้การมีสิทธัอิอกเสียงเพิ�มข่�นิอีกหน่ิ�ง (1) เสียง 
เพื�อเป็ีนิเสียงชี�ขาด้

กฎบัตุรคณะกรรมการจัด้การ ได้้รับการอนุิมัติุโด้ยที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2562 เมื�อวันิที� 18 ธันัิวาคม 2562 
และให้มีผลใช้บังคับในิวันิที� 1 มกราคม 2563
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
บริษััที่ บี.กริม เพัาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการจัด้การ ได้้แตุ่งตัุ�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อกำาหนิด้นิโยบายด้้านิการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลุม
ทั�วทั�งองค์กร รวมทั�งกำากับดู้แล และติุด้ตุามให้มีกระบวนิการบริหารจัด้การความเสี�ยงที�เหมาะสมและสอด้คล้องกับกลยุทธั ์
ทางธุัรกิจเพื�อลด้ผลกระทบตุ่อการด้ำาเนิินิงานิของบรษัิทฯ โด้ยได้้กำาหนิด้บทบาท หนิา้ที� และความรบัผิด้ชอบ เพื�อให้คณะกรรมการ 
บริหารความเสี�ยงปีฏิบัติุหน้ิาที�ได้้อยา่งมีปีระสิทธัภิาพตุามที�ได้้รับมอบหมาย 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ปีระกอบด้้วยคณะกรรมการจัด้การและกรรมการผู้จัด้การของโรงไฟฟ้า โด้ยให้

ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหารเปี็นิปีระธัานิกรรมการบริหารความเสี�ยง ซ็่�งจะเปี็นิปีระธัานิที�ปีระชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยงทุกคราว

 1.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงแตุ่งตัุ�งบุคคลคนิหน่ิ�ง เพื�อทำาหน้ิาที�เลขานุิการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
เว้นิแตุ่คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะมอบหมายเป็ีนิอยา่งอื�นิ

2. คุณสมบัติ
2.1 เป็ีนิผู้ที�มีความรู้ความเข้าใจในิธุัรกิจ มีความสามารถและปีระสบการณ์ที�จะเป็ีนิปีระโยชน์ิตุ่อการด้ำาเนิินิธุัรกิจ 

ของบริษัท 

2.2 มีเวลาอยา่งเพียงพอในิการปีฏิบัติุงานิในิฐานิะกรรมการบริหารความเสี�ยง

2.3 ไม่ปีระกอบกิจการ เข้าเปี็นิหุ้นิส่วนิ หรือเข้าเปี็นิกรรมการในินิิติุบุคคลอื�นิที�มีสภาพอย่างเดี้ยวกันิหรือแข่งขันิ 
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพื�อปีระโยชน์ิของตุนิหรือปีระโยชน์ิของบุคคลอื�นิ

3. ขอบเขต หน�าที่ี� อำานาจ และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
3.1 กำาหนิด้และทบทวนินิโยบาย กรอบการบริหารจัด้การความเสี�ยงขององค์กรที�เกี�ยวข้องการด้ำาเนิินิธุัรกิจของบริษัท

3.2 กำากับด้แูล และสนัิบสนุินิให้มีการด้ำาเนิินิงานิด้้านิการบริหารความเสี�ยงองค์กร ที�สอด้คล้องกับกลยุทธั ์แผนิงานิ และ
เป้ีาหมายทางธุัรกิจ รวมถ่งปัีจจัยสภาพแวด้ล้อมที�เปีลี�ยนิแปีลงไปี

3.3 รายงานิผลการบริหารจัด้การความเสี�ยงแก่คณะกรรมการจัด้การ และให้ข้อคิด้เห็นิในิความเสี�ยงที�อาจเกิด้ข่�นิ 
มาตุรการแนิวทางควบคุมหรือบรรเทาความเสี�ยง และการพัฒนิาระบบการบริหารจัด้การความเสี�ยงองค์กรให้เป็ีนิ
ไปีอยา่งมีปีระสิทธัภิาพอยา่งตุ่อเนืิ�อง

3.4 นิำาเสนิอข้อเสนิอแนิะแนิวทางการบริหารจัด้การความเสี�ยงแก่คณะกรรมการจัด้การ เพื�อพิจารณาด้ำาเนิินิการ 
ให้สอด้คล้องและเป็ีนิไปีตุามนิโยบาย กลยุทธั ์และเป้ีาหมายการด้ำาเนิินิงานิของบริษัท
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3.5 กำากับดู้แลให้มีกระบวนิการและแผนิการจัด้การความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร รวมทั�งติุด้ตุามและปีระเมินิผลการปีฏิบัติุ
ตุามกรอบการบริหารจัด้การความเสี�ยง เพื�อให้มั�นิใจว่า บริษัทมีการบริหารจัด้การความเสี�ยงอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม

3.6 สนัิบสนุินิและสง่เสริมวัฒนิธัรรมการบริหารความเสี�ยงภายในิองค์กร 

3.7 สอบทานิกฎบัตุรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอย่างน้ิอยปีีละหน่ิ�ง (1) ครั�ง เพื�อนิำาเสนิอขออนิุมัติุจาก 
คณะกรรมการจัด้การ

3.8 ปีฏิบัติุงานิอื�นิใด้ตุามที�ได้้รับมอบหมาย

4. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
4.1 ให้มีการปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอย่างน้ิอยปีีละ 4 ครั�ง หรือตุามที�ปีระธัานิเจ้าหน้ิาที�บริหาร 

เห็นิสมควร

4.2 การปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในิเรื�องตุ่าง ๆ  ในิแตุ่ละครั�งดั้งตุ่อไปีนีิ� กำาหนิด้ให้การปีระชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยงจะปีระกอบด้้วยกรรมการดั้งตุ่อไปีนีิ�

4.2.1 การปีระชุมที�เกี�ยวข้องกับการพิจารณาการลงทุนิโครงการใหม่ การพัฒนิาโครงการ การพัฒนิาธุัรกิจ  
หรือโครงการใด้ ๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับการปีฏิบัติุการของโรงไฟฟ้าซ็่�งเปิีด้ด้ำาเนิินิการจำาหนิ่ายกระแสไฟฟ้า
ในิเชิงพาณิชย์แล้ว การปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงนัิ�นิจะปีระกอบด้้วยกรรมการบริหาร 
ความเสี�ยงผู้ที�ด้ำารงตุำาแหนิ่งคณะกรรมการจัด้การเท่านัิ�นิ

4.2.2 การปีระชุมที�เกี�ยวข้องกับการปีฏิบัติุการของโรงไฟฟ้า ซ็่�งเปิีด้ด้ำาเนิินิการจำาหนิ่ายกระแสไฟฟ้าในิ 
เชงิพาณิชย์แล้ว การปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงนัิ�นิจะปีระกอบด้้วยกรรมการบริหารความเสี�ยง 
ผู้ที�ด้ำารงตุำาแหน่ิงคณะกรรมการจัด้การ และกรรมการบรหิารความเสี�ยงผู้ที�ด้ำารงตุำาแหน่ิงกรรมการผู้จัด้การ 
ของโรงไฟฟ้า

ทั�งนีิ� ในิการปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ปีระธัานิที�ปีระชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนัิกงานิที�เกี�ยวข้อง หรือ 
ผู้ที�เห็นิสมควร มารว่มปีระชุมให้ความเห็นิหรือสง่เอกสารข้อมูลตุามที�เห็นิว่าเกี�ยวข้องหรือจำาเป็ีนิ

5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรายงานิผลการด้ำาเนิินิงานิการบริหารจัด้การความเสี�ยงและข้อเสนิอแนิะตุ่อคณะกรรมการ
จัด้การ รายงานิผลการบริหารความเสี�ยงระดั้บองค์กรตุ่อคณะกรรมการตุรวจสอบ อย่างน้ิอยปีีละ 4 ครั�ง และรายงานิตุ่อ 
คณะกรรมการบริษัทตุามความเหมาะสม 

กฎบัตุรคณะกรรมการบริหารจัด้การความเสี�ยง ได้้รับการอนุิมัติุโด้ยที�ปีระชุมคณะกรรมการจัด้การ เมื�อวันิที� 18 กุมภาพันิธั ์
2564 และให้มีผลใช้บังคับตัุ�งแตุ่วันิที� 19 กุมภาพันิธั ์2564 เป็ีนิตุ้นิไปี
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