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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับการจดทะเบียนจดัตัง้ เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2539 ด้วยทนุจดทะเบียน 
1,000,000 บาท มีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุพฒันาโครงการเพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากเชือ้เพลงิประเภทตา่งๆ เช่น ถ่านหิน 
และ พลงังานหมนุเวียน ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” โดยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และ 
เร่ิมท าการซือ้ขายเป็นครัง้แรกผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ ร่วมจัดตัง้ บจ.บีแอลซีพี ซึ่งได้รับคดัเลือกจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 
“กฟผ”  ให้ด าเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินขนาด 
1,434 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผู้ ผลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นที่สดัส่วนร้อยละ 50  ซึ่งได้เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 12 ปี ตอ่มาในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุไปสูส่าธารณรัฐประชาชนจีน  โดยการเข้าซือ้
กิจการโรงไฟฟา้พลงังานร่วม 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟา้พลงังานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิง้ติง้ จากนัน้ในปี 2552 บริษัทฯ ได้
ร่วมก่อตัง้บริษัทไฟฟา้หงสา โดยได้ท าสญัญาสมัปทานเพื่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ถ่านหินขนาดก าลงัการผลติ 1,878 เม
กะวตัต์ และสมัปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เป็นปีที่ 3 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้
ขยายขอบเขตของการลงทนุไปสูธุ่รกิจพลงังานหมนุเวียน โดยได้เร่ิมขยายการลงทนุในปี 2557  ในการพฒันาโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน  รวมถึงการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม 
ในประเทศเวียดนาม เป็นล าดบัตอ่มา  

ปัจจุบนับริษัทฯ มีนโยบายที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลงังานทดแทน  โดยลงทนุในประเทศ
ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญ่ีปุ่ น และ ประเทศเวียดนาม 

 

 

1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 วิสัยทัศน์   

 เป็นบริษัทพลงังานท่ีด าเนินธุรกิจไฟฟา้ในเอเชีย มุง่เน้นถึงการพฒันาอยา่งยัง่ยืน เป็นมิตรกบัชมุชนและสิง่แวดล้อม 

พันธกิจ 

พฒันาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลงังานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่
ความเป็นผู้น าในเอเชีย 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2560) รวมทัง้เหตุการณ์ปัจจุบัน  

ปี 2559  

 วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบอนมุตัิการปรับ
โครงสร้างทนุของบริษัทฯ โดยการลดทนุจดทะเบียนจ านวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็น 
13,471,995,000 บาท และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 
บาท  เป็น 30,956,920,000 บาท  โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,748,492,500 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 1,100,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น การเสนอขายหุ้นจ านวนดงักลา่วได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และบริษัทฯ 
ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2559 เพื่อแสดงถึงการ
เพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้น าเงินจ านวนดงักลา่วไปช าระหนีค้งค้างตอ่ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

- เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 210,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
เดิมของ บริษัท บ้านป ูที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้น  

- เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 438,492,500 หุ้น และหุ้นที่เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) ที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้น ตอ่
ประชาชนเป็นการทัว่ไป ทัง้นี ้ นอกจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัทฯ ยงัมีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุอีกจ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของกลุม่บริษัทบ้านปู (โดยไมร่วมกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) ซึง่ได้รับอนมุตัิตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2558 ทัง้นีไ้ด้ท าการจ าหนา่ยเสร็จสิน้แล้วจ านวน 28,800,000 หุ้น 

 วนัที่ 2  มีนาคม 2559 โรงไฟฟา้หงสาหนว่ยที ่3 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

 วนัที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ก่อตัง้ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) เพื่อเป็นบริษัทที่
ถือหุ้นในบริษัทอื่นซึง่ประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ผา่นบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd (BPPRIC) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิในการ
ซือ้หุ้นทัง้หมดของโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 4 โครงการ 
ได้แก่ โครงการจินซาน    โครงการฮุ่ยเหนิง  โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน  

 วนัที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุน
แบบทีเค  ในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จงัหวดัชิงะ ในประเทศญ่ีปุ่ น เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 4.59 เมกะวตัต์ (กระแสตรง) 
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 วนัที่ 31 สงิหาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจ านวน
เงิน 1,606,123,665 บาท 

 วนัที่ 1 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ผา่น บริษัทบ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั (BRE) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ100 เข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซือ้หุ้นทัง้หมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์เตอ๋หยวน เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 วนัที่ 29 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100  ภายใต้โครงสร้างการลงทนุ
แบบทีเค ในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์คโุรคาวา่ จงัหวดัมิยะงิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 วนัที่ 28 ตลุาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายเป็นวนั
แรกผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ปี 2560  

 วนัที่ 30 มกราคม 2560 บริษัทฯ ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทนุ
แบบทีเค เพื่อการพฒันาโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชิ
ราคาวะ จงัหวดัมิยะงิ มีก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต์  และ โครงการคโุรคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ มีก าลงัการผลติ 18.9 
เมกะวตัต์ 

 วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 งวด 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท ซึง่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แล้วให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,606,123,665 บาท ดงันัน้ คงเหลือการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 
3,045,692,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 761,423,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้นไมต้่องน ามารวม
ค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมม่ีสทิธิน าไปเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 26 
เมษายน 2560 

 วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์เตอ๋หยวน เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ก าลงัการผลติ 51.64  เมกะวตัต์ ได้เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย  

 วันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ได้ลงนามในสญัญาเพื่อสทิธิในการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 
เพื่อพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ซิงหยู๋ ขนาดประมาณ 10 เมกะวตัต์ ณ มณฑลซานตง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มลูคา่การลงทนุประมาณ 60 ล้านหยวน  

 วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ซิงหยู ๋มีก าลงัการผลติ
เพิ่มขึน้เป็นขนาด 10.30 เมกะวตัต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จึง
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ท าให้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 152.1 เมกะวตัต์ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) โรงไฟฟา้ ฮุ่ยเหนิง ขนาด 21.50 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2559 

2) โรงไฟฟา้ จินซาน ขนาด 28.95 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกนัยายน 2559 

3) โรงไฟฟา้ เฮ่าหยวน ขนาด 20.00 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตลุาคม 2559 

4) โรงไฟฟา้ ฮุ่ยเอิน ขนาด 19.70 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560 

5) โรงไฟฟา้ เตอ๋หยวน ขนาด 51.64 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

6) โรงไฟฟา้ ซิงหยู ๋ขนาด 10.30 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 

 วนัที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผา่นบริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั (BRE) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ให้แก่
ผู้พฒันาโครงการรายหนึง่ โดยมีมลูคา่การซือ้ขายที่ 10 ล้านบาท 

 วนัที ่3 เมษายน  2560 ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติรายการดงัตอ่ไปนี ้

- การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีในอตัราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 
219,000,000 บาท บริษัทฯ จึงมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1,124,200,000 บาท 

- การยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของกลุม่บริษัทบ้านป ู(โดยไมร่วมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
ที่ไม่ถกูจดัสรรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 21,200,000 
หน่วย และ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
30,956,920,000 บาท เป็นจ านวน 30,744,920,000 บาท  

- การออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ
และพนกังานของบริษัทฯ    และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยเป็นการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
30,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 300,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ BPP-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
30,744,920,000 บาท เป็นจ านวน 31,044,920,000 บาท โดยด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 

 วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัท  Zouping Peak CHP Co., Ltd ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 70 ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายสนิทรัพย์ กบั บริษัท Xiwang Group Co., Ltd ซึง่เป็นผู้ ร่วมทนุเดิม เพื่อขยาย
ก าลงัการผลติของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม ณ มณฑล ซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงินลงทนุ
ทัง้สิน้จ านวน 220 ล้านหยวน (เทียบเทา่ประมาณ 1,104 ล้านบาท) โดยการลงทนุครัง้นีเ้พิ่มก าลงัการผลิตไฟฟา้ 25 
เมกะวตัต์ และ ผลิตไอน า้จ านวน 220 ตนัตอ่ชัว่โมง ท าให้ก าลงัการผลติไฟฟา้รวม ณ โรงไฟฟา้โจวผิง เพิ่มเป็น 125 
เมกะวตัต์ และ ผลติไอน า้รวม 670 ตนัตอ่ชัว่โมง  
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 วนัที ่17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทนุ
แบบทีเค เพื่อการพฒันาโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิโร
ชิมา่ จงัหวดัฮิโรชิมา่ มีก าลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ และ โครงการเคเซนนมุะ จงัหวดัมิยางิ มีก าลงัการผลติ 20 เมกะ
วตัต์    

 วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ บริษัทฯ ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 ภายใต้โครงสร้าง
การลงทนุแบบทีเค เพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการยามางาตะ อีเดะ มีก าลงัการผลติ 200 เมกะวตัต์ และได้รับสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเติมร้อยละ 34 เมื่อ
โครงการเร่ิมก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ จึงท าให้บริษัทฯ มีโครงการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์จ านวนทัง้สิน้ 13 โครงการ และมีก าลงัการผลติรวม 358.4 เมกะวตัต์ เป็นก าลงัการ
ผลติตามสดัสว่นที่บริษัทฯ ลงทนุจ านวน 233.3 เมกะวตัต์ 

ปี 2561 

 ในเดือนมกราคม 2561 ศาลแพง่ได้มีหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลฎีกาและในวนัที่ 6 มีนาคม 2561 ซึง่ศาลแพง่ได้
อา่นค าพิพากษาศาลฎีกาดงัมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยได้หลอกลวงโจทก์ให้เข้าท าสญัญาเบือ้งต้น (Preliminary Agreement) 
และสญัญาร่วมพฒันาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะได้ข้อมลูโครงการ
ของโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์เป็นผู้ขอให้จ าเลยเข้าร่วมพฒันาโครงการเอง และจ าเลย
ได้เข้าท าสญัญาและกระท าการโดยสจุริตเพื่อพฒันาโครงการ มิได้ท าเพื่อหลอกลวงเอาข้อมลูโครงการ
จากโจทก์ตามที่กลา่วหา 

2. ตามที่โจทก์กลา่วหาวา่จ าเลยยกเลิกสญัญากบัผู้ รับจ้างเพื่อท าให้โครงการลา่ช้าออกไปและเป็นเหตใุห้
รัฐบาล สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานกับโจทก์นัน้  ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจ าเลยยกเลิก
สญัญากบัผู้ รับจ้างโดยสจุริตเพื่อประโยชน์ของโครงการ 

3.  ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยยุยงรัฐบาล สปป. ลาว ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์ ศาลฎีกา
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจ าเลยกระท าโดยสจุริต การท่ีรัฐบาล สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานเป็นเพราะ
การกระท าของโจทก์เอง เพราะรัฐบาล สปป. ลาว กงัวลวา่โจทก์ไมม่ีความสามารถที่จะด าเนินโครงการได้
ส าเร็จซึง่จะก่อความเสยีหายแก่ประเทศและประชาชนลาว 

4.  ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์นัน้ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจ าเลย 
(บริษัทและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) ได้น า
ข้อมูลโครงการของโจทก์ไปใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 เมกะวตัต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากโจทก์ จึงพิพากษาให้จ าเลยร่วมกนัชดใช้คา่เสยีหายแก่โจทก์เป็นเงินจ านวน 1,500 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี ค านวณนบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2550 
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อนึง่ บริษัทฯ ได้ช าระคา่เสยีหายพร้อมดอกเบีย้ร่วมกบับริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท 
บ้านป ู อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ให้แก่โจทก์จ านวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 
2561 โดยบริษัทรับภาระในอตัราหนึง่ในสามเป็นเงินจ านวน 900.68 ล้านบาท  

 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติอนมุตัใิห้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.60 บาท ซึง่เป็นการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,048,235,000 หุ้น ที่จ านวนหุ้น
ละ 0.30 บาท เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 ดงันัน้คงเหลอืจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงาน
งวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,050,881,700 หุ้น ที่จ านวน
หุ้นละ 0.30 บาท โดยจา่ยจากก าไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปัน
ผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทัง้นีจ้ านวนหุ้นดงักลา่วยงัไมร่วม
หุ้นท่ีอาจจะเพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธ์ิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธ์ิภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-
ESOP 

 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวยีนไปยงัประเทศเวียดนาม โดย
ลงทนุพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมขนาดก าลงัการผลติรวม 80 เมกะวตัต์ ณ จงัหวดั Soc Trang 
ประเทศเวียดนาม โครงการดงักลา่วแบง่การพฒันาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีก าลงัการผลติ 30 เมกะ
วตัต์ ระยะที่ 2 มีก าลงัการผลติ 30 เมกะวตัต์ และ ระยะที่ 3 มีก าลงัการผลติ 20 เมกะวตัต์ โดย BPP ได้รับ
การอนมุตัิพร้อมออกหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนการลงทนุ Investment Registration Certificate (IRC) 
จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า ประเทศเวียดนาม  เพื่อการพฒันาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวตัต์ เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้เชิงลกึ (Feasibility study) ของโครงการ และคาด
วา่โครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลอื
คาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564 

 เมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีตเิห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากก าไรสะสมและผลการด าเนนิงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท 
ส าหรับหุ้นจ านวน 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 915.31 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้
ยกเว้นไมต้่องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี และจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 26 กนัยายน 2561  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สว่นขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) 
ณ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟา้
สว่นขยายนี ้ 25 เมกะวตัต์ และผลติไอน า้จ านวน 150 ตนัตอ่ชัว่โมง ซึง่คิดเป็นก าลงัการผลติ 52 เมกะวตัต์
เทียบเทา่ จึงท าให้โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมหลวนหนานมีก าลงัการผลติรวมเพิ่มขึน้เป็น 175 เมกะวตัต์
เทียบเทา่ 
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 เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์นาริ
ไอส ึ(Nari Aizu) ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อ
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ตามแผน โดยโรงไฟฟา้ดงักลา่ว ตัง้อยู ่ณ จงัหวดั ฟกูชิูมะ มีก าลงัการผลติรวม 20.46 
เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 15.35 เมกะวตัต์) และได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ กบั บริษัท Tohoku 
Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่
กิโลวตัต์ชัว่โมง จึงท าให้ BPP มีโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 13 
โครงการ ก าลงัการผลติรวม 358.76 เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 233.57 เมกะวตัต์) ซึง่เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 58.86 เมกะวตัต์  (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 37.42 เมกะวตัต์ 

 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.60 บาท  ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ดงันัน้
คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้
บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวม
ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่  26 
เมษายน 2562 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ปัจจบุนับริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจหลกัที่ส าคญั คือ ธุรกิจไฟฟา้ (Power Business) และธุรกิจพลงังาน
ทดแทน (Renewable Energy Business) รายละเอียดดงันี ้
 

 
 

 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิหลกั (Conventional Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้ 
บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

1) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน - 

2) PT ITM Banpu Power  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 30.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)) 

3) Hongsa Power Company Limited ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ 40.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)) 

4) Phu Fai Mining Company Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 37.50% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)) 

5) บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)) 

6) Banpu Power International Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)) 

7) Banpu Power Investment Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power International Ltd.) 

8) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั  ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ 49.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั) 

0.01 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)) 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

9) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.) 

10) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd. 

ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
และไอน า้ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

11) Banpu Investment (China) Co., Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

12) Pan-Western Energy Corporation  
LLC 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

13) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ 30.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

14) Zouping Peak CHP Co.,Ltd.  ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
และไอน า้ 

70.00% 
(ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.) 

15) Banpu Power trading (Shandong) 
Co., Ltd. 

Power Trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.) 

16) Banpu Power trading (Hebei) Co., 
Ltd. 

Power trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co.,Ltd.) 

17) Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd.  

ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
และไอน า้ 

87.92% 
(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 

12.08% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.) 

       

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

18) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั ศกึษาและสนบัสนนุการลงทนุ
ในประเทศญ่ีปุ่ น 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

19) บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

20) BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 

21) Banpu Renewable Singapore Pte. 
Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 

22) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 75.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 

23) Akira Energy Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
24) BRE Singapore Pte. Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 
25) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.  ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้

จากพลงังานแสงอาทติย์ 
100.00% 

(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd.) 

26) Weifang Tian’en Jinshan 
Comprehensive  Energy Co., Ltd. 

ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
จากพลงังานแสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., 

Ltd.) 
27) Dongping Haoyuan Solar Power 

Generation Co., Ltd. 
ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
จากพลงังานแสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., 

Ltd.) 
28) Anqiu City Hui’en PV Technology Co., 

Ltd. 
ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
จากพลงังานแสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., 

Ltd.) 
29) Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd. ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้

จากพลงังานแสงอาทติย์ 
100.00% 

(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd.) 

30) Feicheng Xingyu Solar Power PV 
Technology Co., Ltd. 

ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
จากพลงังานแสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., 

Ltd.) 

31) Akira Energy (South) Limited1 ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited) 

32) BPP Vinh Wind Power Limited Liability 
Company 

ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้
จากพลงังานลม 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BRE Singapore Pte. Ltd.) 

33) Banpu Power Trading GK Energy Trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 

34) Digital Energy Solutios Corporation Energy Trading 35.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 

นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนัน้บริษัทฯ ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจการผลติ
ไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

                                                           
1 Akira Energy (South) Limited ได้ด าเนินการจดทะเบียนเลกิบริษัทเสร็จสิน้ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์ 
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1.4  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 

 
 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) “บ้านปู” ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาพลงังานครบวงจร ครอบคลมุ 3 
กลุม่ธุรกิจ ได้แก่ กลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน (Energy Resources), กลุม่ธุรกิจผลติพลงังาน (Energy Generation) และ กลุม่
ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) โดยลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดย บ้านป ูเพาเวอร์ เป็นผู้ลงทนุ 
พฒันา และ ด าเนินการ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) จากเชือ้เพลิงหลกั และ พลงังานหมนุเวียน ซึ่งบริษัทฯ 
มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกบั บ้านปแูละบริษัทในกลุม่ บ้านป ูเช่น มีการใช้บริการหนว่ยงานสนบัสนนุจาก บ้าน
ป ูผ่านการบริการตามสญัญาการบริหารจดัการ ซึ่งครอบคลมุบริการ การให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบญัชีและ
การเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนบัสนนุกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารจดัการทรัพย์สนิ  ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ให้บริการแก่ บ้านปแูละบริษัทยอ่ย ส าหรับการด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผา่น การบริการตามสญัญาบริการให้ค าปรึกษา 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ส าหรับสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 

ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ 

ด าเนิน 
การโดย 

% การ 
ถอืหุ้นของ
บริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
% 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

% 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
% 

รายได้จากการขาย         
1. ไฟฟา้ BPIC 100.00 2,732.27 43.22 2,870.89 44.72 2,852.83 51.48 
 BPPRIC* 100.00 714.56 11.30 659.44 10.27 102.75 1.85 
2. ไอน า้  BPIC 100.00 2,401.54 37.99 2,519.82 39.25 2,237.63 40.38 
3. รายได้จากการ
ขายอื่น** 

BPIC 100.00 473.83 7.49 369.10 5.75 348.44 6.29 

รวมรายได้จากการขาย   6,322.21  100.00 6,419.25 100.00 5,541.65 100.00 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมตามวธีิสว่นได้เสยี*** 

4,766.98   3,682.25   3,513.18   

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้ารวม 11,089.19   10,101.50   9,054.83   

หมายเหตุ:   
* BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเร่ิมด าเนินการลงทุนในปี 2559 
เป็นปีแรก และมีผลการด าเนินเต็มปีในปี 2560  
** รายได้จากการขายอืน่ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายน ้าร้อน น ้าหล่อเย็น รวมถึงเงินสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเพือ่ใช้ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อม นอกจากนัน้ ในกรณีทีอ่ตัราไฟฟา้และไอน ้าไม่สามารถสะท้อนการปรบัตวัเพ่ิมข้ึนของราคาถ่าน
หินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รบัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเป็นกรณีๆ ไป  
*** บริษัทฯ มิได้รบัรู้รายได้จากธรุกิจไฟฟา้ในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายทีมี่สดัส่วนการถือหุ้นทีน่อ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 50 อนั
ได้แก่ โรงไฟฟา้บีแอลซีพี และโรงไฟฟา้หงสา 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

2.1.1) โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลัก 

1. Banpu Power Investment Co., Ltd  (BPIC) 
บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 100 ของทุนช าระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd. (BPIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (BPPI) มีการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม 
(Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 3 แห่ง โดยมีก าลงัการผลติ
ติดตัง้จ านวน 323 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตไอน า้ 1,318 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 561 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้
 
 

1. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน (Luannan)  

ตัง้อยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย เป็นโรงไฟฟา้ที่
ผลติไฟฟา้และไอน า้ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ มีก าลงัการผลติ
จ านวน 125 เมกะวตัต์  และก าลงัการผลติไอน า้ 278 ตนัตอ่ชัว่โมง 
รวมเป็น 175 เมกะวตัต์เทียบเทา่ 

 

2. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding)  

ตัง้อยูใ่นเขตเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็นโรงไฟฟา้ที่
ผลติทัง้ไฟฟา้ ไอน า้ น า้ร้อน และน า้เย็น โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ มี
ก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 73 เมกะวตัต์  และก าลงัการผลติไอน า้ 
370 ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 139 เมกะวตัต์เทยีบเทา่ 

 

3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง (Zouping)           

ตัง้อยูใ่นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟา้ที่ผลติ
ทัง้ไฟฟา้และไอน า้ โดยใช้ถา่นหินเป็นเชือ้เพลงิมกี าลงัการผลติตดิตัง้
จ านวน 125 เมกะวตัต์  และก าลงัการผลติไอน า้ 670 ตนัตอ่ชัว่โมง 
รวมเป็น 247 เมกะวตัต์เทียบเทา่ โดย BPIC  ถือหุ้นท่ีร้อยละ 70 จึง
ท าให้มกี าลงัการผลติเทา่กบั 173 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ตามสดัสว่น
การลงทนุ 
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2. บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร์ จ ากัด (BLCP) 

บริษัทฯ  ถือหุ้ นร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( Independent 
Power producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินขนาด 
1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 
717 เมกะวัตต์ จ านวน 2 หน่วยการผลิต  โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดี
ชนิดบิทมูินสั (Bituminous) เป็นเชือ้เพลิง โดยการน าเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลียเป็นหลัก ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement - PPA)  กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แต่วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
หน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เร่ิมก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ส าหรับหน่วยการ
ผลิตที่หนึ่ง เดือนตลุาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพนัธ์ 2550  ปัจจุบนัโรงไฟฟ้า 
BLCP ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 12  ปี 

 

3. Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบับริษัทยอ่ย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 
จ ากัด (มหาชน)  (RATCH) และ Lao Holding State Enterprise 
(LHSE) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  (สปป.  ลาว ) เพื่ อ ร่ วมจัดตั ง้  Hongsa Power 
Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited 
(PFMC) โดยทัง้สองบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและบริหาร
โรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระส าคญัการร่วมทุนสรุปได้
ดงันี ้

 HPC ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสทิธิในการพฒันา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟา้หงสา โดย
สทิธิตามสมัปทานเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบก าหนด 25 ปีนบัแตว่นัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ของหงสาหนว่ยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้ BPP ถือหุ้นร้อยละ  40  RATCH ถือหุ้นร้อย
ละ 40  และ LHSE  ถือหุ้นร้อยละ 20 

 PFMC ได้รับสมัปทานในการท าเหมืองถา่นหินลกิไนต์ มีสดัสว่นถือหุ้นดงันี ้  BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 RATCH ถือหุ้น
ร้อยละ 37.5   และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 

โรงไฟฟา้หงสา ตัง้อยูใ่นเมืองหงสา แขวงไชยบรีุ สปป ลาว เป็นโรงไฟฟา้ปากเหมืองที่ใช้พลงังานถา่นหินลกิไนต์  มีก าลงัการ
ผลติติดตัง้รวมจ านวน 1,878 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยหนว่ยผลติไฟฟา้จ านวน 3 หนว่ย หนว่ยละ 626 เมกะวตัต์  หนว่ยการ
ผลติที่ 1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 มถินุายน 2558 หนว่ยการผลติที่ 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2558   และหนว่ยการผลติที่ 3  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559 
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4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)   

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้วใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ที่ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ
เพื่อศกึษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang (SLG) ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัความร้อนถ่านหินแห่ง
ใหม่ขนาด 1,320 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในเมืองฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe 
ประมาณ 3 กิโลเมตร)    ผู้ ถือหุ้ นและสดัส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย BPIC  ร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International 
Energy Co., Ltd (Gemeng) ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group (Lu’an)  ร้อยละ 35  อนึ่ง Lu’an เป็น
หนึ่งในผู้ ร่วมทนุในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึ่งถือหุ้นและด าเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ใน
มณฑลซานซี  (สดัส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55  
และบ้านป ูถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟา้แหง่นีไ้ด้รับ
อนมุตัิโครงการขัน้สดุท้ายจากคณะกรรมการการพฒันาและปฎิรูป
แห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform 
Commission) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้า SLG จะสามารถ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562  เมื่อเปิดด าเนินการ
แล้วจะจ าหนา่ยไฟฟา้ให้แก่มณฑลหเูป่ย 

ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang : 

ก าลงัการผลติ : 1,320 เมกะวตัต์ (2 x 660 เมกะวตัต์) 

เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล (Ultra-super critical)  

ปริมาณการใช้ถ่านหิน : ประมาณ 3.2 ถงึ 3.5 ล้านตนัตอ่ปี 

แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการล าเลยีง) เหมืองของ Lu’an และเหมืองอื่นๆ 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ BPIC (ร้อยละ 30) 

มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ : ปี 2562 - 2563 

       

2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

1.  โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจนี   

บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 100 ของทุนช าระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd โดยลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 6 โครงการ รวมก าลงัการผลิตทัง้สิน้ 
152.10 เมกะวตัต์ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน โครงการเต๋อหยวน และ 
โครงการซิงหยู ๋  
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1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน ตัง้อยูท่ีเ่มืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการ
ผลติทัง้สิน้  28.95 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกนัยายน 2559 มี
โครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเหนิง ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการ
ผลติทัง้สิน้  21.51 เมกะวตัต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีก าลงัการผลติ 
10.43 เมกะวตัต์ และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 มกี าลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการ
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฏาคม 2559 มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) 
ระยะเวลา 20 ปี 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน  ตัง้อยูท่ีเ่มืองไทอนั  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีก าลงัการ
ผลติทัง้สิน้ 20.00 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตลุาคม 2559 ซึง่มี
โครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอนิ ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มกี าลงัการ
ผลติทัง้สิน้ 19.70  เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560 ซึง่
มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ตัง้อยูท่ี่เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มกี าลงั
การผลติทัง้สิน้ 51.64 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2560 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู๋  ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีก าลงัการ
ผลติทัง้สิน้ 10.30 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 ซึง่มี
โครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 

 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น   

บริษัทฯ ได้เร่ิมขยายฐานการลงทนุของกลุม่บริษัทไปยงักลุม่การผลติไฟฟา้พลงังานหมุนเวยีน ตัง้แตต้่นปี 2557 โดยลงทนุใน
โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นผา่นบริษัทยอ่ย  ปัจจบุนัมีจ านวน 13 โครงการ ดงันี ้  

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทีม่ีก าลงัการผลติ
ไฟฟา้รวมทัง้สิน้ 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 40   โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์
โอลมิเปียประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่   

1.1 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์(กระแสสลบั)  เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556, 

1.2 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ จงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์
(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดือนมกราคม 2558 
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1.3 โรงไฟฟา้โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ 
(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดือนมกราคม 2558 

1.4 โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคม 2558 

1.5 โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตลุาคม 2558 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการผลติไฟฟา้ 
3.50 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชิงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 เปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji)  เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 
8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560 

4. โครงการมุกะวะ (Mukawa) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ที่มกี าลงัการผลติติดตัง้ 17.00 เมกะวตัต์ 
(กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 56 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ในเดือนสงิหาคมปี 2561 

5. โครงการนาริไอส ึ(Nari Aizu) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ที่มกี าลงัการผลติติดตัง้ 20.46เมกะวตัต์ 
(กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน
เดือนธนัวาคมปี 2561 

6. โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการ
ผลติติดตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 
100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 

7. โครงการยาบูก ิ(Yabuki) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 
7.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

8. โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มกี าลงัการผลติ
ติดตัง้ 18.90 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาด
วา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการ
ผลติติดตัง้ 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100  
คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 
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10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์  มีก าลงั
การผลติติดตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมยิางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 
100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

11. โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการผลติ
ติดตัง้ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาด
วา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

12. โครงการโอนาม ิ(Onami) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 
16.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่จะ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 

13. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์  มี
ก าลงัการผลติติดตัง้ 200.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน
สดัสว่นร้อยละ 51 และได้รับสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเร่ิมกอ่สร้าง และอกีร้อยละ 15 เมื่อโครงการ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน  

(ก) นโยบายการตลาด  

1. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  

บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั (BLCP) ซึง่ด าเนินธุรกิจไฟฟา้ขนาด 1,200 เมกะ
วตัต์ ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟา้หลกัที่ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย โดยมีอตัราการจ่ายก าลงัไฟฟา้ (Dispatch) ร้อยละ 97 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการ
ความพร้อมในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟา้  

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1.) การดแูลประสทิธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟา้ 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนงาน เพื่อให้มีค่าความ
พร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจ านวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่ก าหนดไว้ในสญัญา (Contracted Available 
Hour: CAH) ตามสญัญาซือ้ขายไฟ (PPA) โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent 
Availability Factor: EAF) ร้อยละ 89 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการท าความเข้าใจกบัชมุชนในพืน้ท่ี 
สง่ผลให้บริษัทมีความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดี 

2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธรุกิจ  

บริษัทฯ ยงัคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ โดยเมื่อวนัที่ 24 
มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทยฉบบัใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั โดยมีอตัราสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ของกลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลติใช้
เอง รวมถึงนโยบายประหยดัพลงังานที่มีประสิทธิภาพ สง่ผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าที่เคย
คาดการณ์ ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้กา รพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ จึงต้องเผชิญกบัการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้ในการประมลูหรือยื่นขออนญุาตขายไฟฟ้า  บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงการ
แข่งขันดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ติดตามนโยบายของ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในการประเมินความสามารถในการแข่งขนั และจดัเตรียมความพร้อมที่จะ
เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดรับ ซึ่งรวมถึงการพฒันาโครงการในพืน้ที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองของนโยบายรัฐในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน โดยการผลติไฟฟา้ใช้เอง (Independent Power Supply: IPS)  นัน้มีสดัสว่นร้อยละ 14 
ของก าลงัการผลิตไฟฟา้ในปัจจบุนั ทัง้นีก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง อยู่ในระหวา่งเตรียมแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้สามารถรับซือ้ไฟฟา้จากภาคเอกชนแทนการซือ้ไฟฟา้จากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเพียงรายเดียว 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้ถ่านหินของบริษัทฯ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้วา่ไมม่กีารแขง่ขนัโดยตรงกบั
ผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมกีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  
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 ผู้ผลติไฟฟา้รายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) และ บริษัท กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ ากดั 

 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 

2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม และ พลงังานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เป็นกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล เนื่องจากมีประสิทธิภาพสงูกว่าโรงไฟฟ้าทัว่ๆ ไป และสามารถควบคมุมลภาวะได้ตรงตาม
มาตรฐาน ท าให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อนัได้แก่ การได้การประกนัการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าท้องถ่ิน  ได้รับสิทธิพิเศษ
ในการเป็นผู้ผลิตและสง่ไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ที่ที่ได้รับอนญุาตแตเ่พียงผู้ เดียว และได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาล
ท้องถ่ิน  

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1.) การบริหารต้นทนุและประสทิธิภาพ  
ในปี 2561 รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟา้และไอน า้ในแตล่ะมณฑล รวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ 
ได้ท าการประเมินผลกระทบต่ออตัราตามสญัญาซือ้ขายที่ก าหนดไว้ และพิจารณาอตัราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น ราคาไอน า้
ของลกูค้าหลกัของโรงไฟฟ้าโจวผิง ตกลงการซือ้ขายที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตนั เมื่อพิจารณาราคาต้นทนุถ่านหิน
เทียบเท่า 0.15 หยวน ต่อกิโลแคลอร่ี รวมภาษีและค่าขนสง่ และเมื่อราคาต้นทนุถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงทกุ ๆ 0.01 หยวน 
ต่อกิโลแคลอร่ี (รวมภาษีและคา่ขนสง่) ราคาไอน า้จะปรับเพิ่มขึน้หรือลดลง 5 หยวนต่อตนั  เป็นการบริหารความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของต้นทนุของคา่เชือ้เพลงิที่สงูขึน้ได้   

บริษัทฯ ยงัคงความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารประสิทธิภาพและการควบคมุต้นทนุ
อย่างรัดกุม มีการจดัซือ้และส ารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลงเพื่อส ารองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินเพิ่ม
สงูขึน้ ตลอดจนเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทนุการผลิตโดยรวม บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการตามแผนใน
การขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ในบริเวณพืน้ที่เดิมที่โรงไฟฟ้าตัง้อยู่ ซึ่งนอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการ
ไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถ่ินนัน้แล้ว ยงัเป็นการใช้พืน้ที่ให้คุ้มคา่และช่วยบริหารต้นทนุ
โดยรวมอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

2.) การบริหารจดัการเร่ืองสิง่แวดล้อม  
รัฐบาลจีนให้ความส าคญัต่อการจดัการสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการก ากบัดแูลอย่างขดัเจน ซึ่งครอบคลมุไปถึงการควบคมุ
มลภาวะ การจ ากดัการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกัในโรงงานอตุสาหกรรม ส าหรับกระบวนการผลติของโรงไฟฟา้ทัง้ 3 แหง่
ของบริษัทฯ ได้มีการเป็นปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่บังคับใช้ และยังมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุม
สิง่แวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ที่จะบงัคบัใช้อีกด้วย บริษัทฯ มีทีมงานท่ีคอยติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟา้ในทกุกระบวนการเพื่อให้มัน่ใจได้วา่จะไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่สิง่แวดล้อม และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบั
และกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด   
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นอกจากนีบ้ริษัทฯพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีขัน้สูงระบบ Ultra-super Critical หรือ USC ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีทีท่นัสมยัที่สดุในขณะนีใ้นการพฒันาโครงการใหม่ เช่น โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง (SLG) โดยเป็นเคร่ืองจกัร
ที่มีประสิทธิภาพสงูและปล่อยมลพิษต ่า หรือ High Efficiency Low Emission Technology “HELE” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ช่วยให้การก าจัดหรือลดมลพิษจากการน าถ่านหินมาเป็นเชือ้เพลิง เช่น ฝุ่ นละออง ลดปริมาณสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารโลหะหนกัต่างๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกโดยมี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุตามมาตรฐานสากล  

3.) ความพร้อมในการปรับตวัสงู  
บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยติดตามและประเมินความต้องการของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับการด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนไปตามฤดกูาล หรือสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจได้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทัง้ไฟฟ้า ไอน า้ น า้ร้อน และน า้เย็น
ตามปัจจยัตา่งๆ ที่มีผลตอ่ความต้องการการใช้ไฟฟา้และไอน า้ เช่น  โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมเจิง้ติง้ ในช่วงฤดหูนาว
ที่มีความต้องการไอน า้และน า้ร้อนสูง บริษัทฯจะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไอน า้และน า้ร้อนอย่างเต็มที่  และสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลิตน า้หล่อเย็น (Chilled water) แทนในฤดรู้อน ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมและลดผลกระทบ
จากปริมาณการขายไฟฟา้และไอน า้ที่ลดลงตามความต้องการท่ีเปลีย่นไปตามฤดกูาล 

4.) คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพและบริการ คือ จดัให้มีความพร้อมและความมัน่คงในการผลิตและจ าหน่ายทัง้ไฟฟา้
และไอน า้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการจ่ายไอน า้และน า้ร้อนในฤดู
หนาวให้กับลกูค้าภาคครัวเรือน บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการและรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้าบนพืน้ฐานของความ
ซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกนั ท าให้ได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจเสมอมา ในสว่นของการบริหารความสมัพนัธ์
กบัหน่วยราชการท้องถ่ินและชมุชน บริษัทฯสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐาน ของความเป็น
พนัธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกนัในการให้บริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน (ไฟฟา้และไอน า้) ให้กบัชมุชนท้องถ่ิน สร้างความ
เช่ือถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชมุชนวา่
เป็นบริษัทตวัอยา่งในท้องถ่ิน แม้ในช่วงที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก บริษัทฯยงัคงได้รับการสนบัสนนุจาก
หนว่ยราชการท้องถ่ินได้อยา่งเต็มที่ เช่น  การให้เงินสนบัสนนุหรืออนมุตัิให้ขึน้ราคาไอน า้ เมื่อราคาถ่านหินปรับเพิ่มสงูขึน้  

5.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธรุกิจและสร้างมลูคา่เพิ่ม 
 เพื่อตอบสนองนโยบายสง่เสริมการพฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ บริษัทฯจึงให้ความส าคญักบัการลงทนุในโครงการ
ประเภทพลงังานทดแทนมากขึน้จากที่มีอยู่เดิม มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง โดย
ค านงึถึงต้นทนุของเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ เช่น โรงไฟฟา้พลงังานความร้อน
ร่วม หลวนหนาน ซึ่งท าเลที่ตัง้เป็นเขตอตุสาหกรรม ท าให้มีความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ในการเป็นผู้ ให้บริการไอน า้รายเดียว 
บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งพิจารณาขยายฐานลกูค้าในเขตอตุสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการติดตัง้โซลาร์บนหลงัคา นอกจากนี ้
บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่     เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับ
โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม  

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอื่นๆ   
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3. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power ในสดัสว่นร้อยละ 40 ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ถ่านหินปากเหมือง มีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าทัง้สิน้ 1,878 เมกะวตัต์ และเป็นก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้น 751 เมกะวตัต์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงแหง่
เดียวที่ตัง้อยู่ในประเทศลาว ซึ่งจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสญัญาระยะยาว
ประเภท IPP  และจ าหนา่ยไฟฟา้บางสว่นให้กบั สปป.ลาว   

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1.)  การดแูลประสทิธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟา้  

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้หมด 3 หน่วยการผลิต ตัง้แต่ปี 2559 โดยมีมีอตัราการจ่ายก าลงัไฟฟา้ 
(Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมัน่คงในการเดินเคร่ือง และมีต้นทนุการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดบั
ต ่า ซึง่มีความส าคญัตอ่ระบบไฟฟา้ของทัง้ 2 ประเทศ  

2.)  การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถ่ินและชมุชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการพฒันาชุมชนโดยมุง่เน้นด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วม ควบคู่ไปกบัการพฒันา
มาตรฐานชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในชมุชนนัน้ ซึง่มาตรการดงักลา่วสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเร่ิมแผนงานใน
การพฒันาชมุชนตา่งๆ เช่น การพฒันาสาธารณปูโภค น า้ประปา ไฟฟา้ ถนน การโยกย้ายชมุชนบางสว่นพร้อมกบัการสร้าง
ที่อยูอ่าศยัใหมท่ดแทนบนพืน้ที่เหมาะสม จดัสรรท่ีดินท ากิน และสง่เสริมการพฒันาอาชีพรวมถึงสนบัสนนุการจ้างงานเพื่อ
ท างานในโรงไฟฟา้ เหมืองถ่านหิน งานรับเหมาออกแบบ และจดัซือ้อปุกรณ์ อีกด้วย 

3.)   การบริหารต้นทนุและประสทิธิภาพ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงประสทิธิภาพและเพิ่มศกัยภาพความพร้อมของโรงไฟฟา้ในการผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ ทัง้ในสว่นของการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและกระบวนการล าเลยีงถ่านหินเพื่อปอ้นให้โรงไฟฟา้ โดยสามารถรักษา
คา่ความพร้อมจ่ายเทียบเทา่ (Equivalent Availability Factor - EAF) ร้อยละ 87 ซึง่ดีขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา ซึง่รายงานคา่ EAF 
อยู่ที่ร้อยละ 81 นอกจากนีย้งัมีการเตรียมความพร้อมในการจดัหาอปุกรณ์ในการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงระบบและวิธีการซอ่ม
บ ารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้  ท าให้โรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างตอ่เนื่องและ
มัน่คง 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้ถ่านหินของบริษัทฯ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้วา่ไมม่กีารแขง่ขนัโดยตรงกบั
ผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติ แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และและ 
รัฐวิสาหกิจไฟฟา้ลาว (EDL)  
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4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น  

บริษัทฯ ขยายการลงทนุไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น โดยเร่ิมจากการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์โดยปัจจุบนัมีก าลงั
การผลิตติดตัง้ตามสดัสว่นการลงทนุที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 37.5 เมกะวตัต์ และโครงการอยู่ระหว่างการพฒันา
กว่า 231 เมกะวตัต์ และยงัคงเดินหน้าขยายการลงทนุ มองหาโอกาสการลงทนุอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมทัง้
ด้านทีมงานและบคุลากร พร้อมทัง้ความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลงังานทดแทน
ในประเทศญ่ีปุ่ นอย่างชดัเจน นอกจากนีก้ารสนบัสนนุของรัฐบาล และการสง่เสริมการลงทนุของสถาบนัการเงินต่างๆ ยงั
เป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถขบัเคลือ่นธุรกิจได้อยา่งรวดเร็ว 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1.) ความสามารถด้านการบริหารการลงทนุ  

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการร่วมมือกบัพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ และการบริหารต้นทนุทางการเงินจากแหลง่
เงินทนุตา่งๆ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินภายในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลเุปา้หมายในการลงทนุระยะยาว 

2.) การพฒันาโครงการ 

บริษัทฯ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลง นโยบาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ จากรัฐบาลที่เก่ียวข้องด้านพลงังานอยา่งใกล้ชิด มี
ทีมงานที่คอยติดตามศึกษารายละเอียด และวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาเพื่อให้สามารถเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน รวมทัง้โอกาสและความท้าทายในการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการใหม่ๆ   

3.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมลูคา่เพิ่ม 

จากความชดัเจน ในด้านการบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ และมีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกนับริษัทฯ 
จึงมองวา่ การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นมีความเสีย่งในระดบัต ่าและสามารถบริหารจดัการได้ เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้าง
ราคารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ แม้ว่ารัฐบาลจะมี
มาตรการลดราคาการรับซือ้ไฟฟ้าที่ลดลง บริษัทฯ ได้มีการปรับตวัโดยเน้นการบริหารจดัการโครงการให้มีความรัดกุม มี
ต้นทุนการก่อสร้างที่ลดลง มุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์ส าคญัให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้ และการจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ ยงัสามารถลงทนุเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเปา้หมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัแสวงหาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้อง  สามารถตอ่ยอดจากธุรกิจไฟฟา้ที่ด าเนินการอยู่แล้ว
เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม เช่น ธุรกิจค้าปลกีไฟฟา้ (Energy Trading and retail electricity) โดยขยายโอกาสการท าธุรกิจกบักลุม่
ลกูค้ารายยอ่ยมากขึน้  

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถ่ินในญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 
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5. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

บริษัทฯเร่ิมขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยงัประเทศเวียดนาม ตัง้แต่ปี 2559 โดยได้ท าการลงนามในสญัญาความ
ร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 200 เมกะวัตต์ กับ 
คณะกรรมการประชาชนจังหวดัซอกจัง (Soc Trang Province People’s Committee) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการ
อนุมตัิการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จัดตัง้บริษัทย่อย จังหวดัซอกจัง ในประเทศเวียดนาม ด้วย
ทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม จึงเป็นผลให้บริษัทฯ มีความสามารถใน
การพฒันาโครงการให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน และ แสวงหาโอกาสการลงทนุเพิ่มเติม โดยโครงการในระยะที่ 
1 ขนาด 80 เมกะวตัต์ ก าลงัอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโดยละเอียด (Feasibility 
Study)  

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1.) การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถ่ินและชมุชน 

บริษัทฯ สร้างความสมัพนัธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเข้าใจในความแตกต่างทางสงัคมและ
วฒันธรรม โดยบริษัทฯมุ่งเน้นที่จะเป็นพนัธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกันกบัหน่วยงานราชการในการดแูลและพฒันา
ชมุชนท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน ผา่นการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

2.) การพฒันาและบริหารโครงการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัจจยัที่ส าคญัในการตดัสินใจลงทนุโครงการโดยศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นและประเมินความเป็นไปได้ใน
การลงทนุโดยละเอียด โดยจดัให้มีที่ปรึกษาในด้านตา่งๆ เช่น  ที่ปรึกษาด้านวิศวกร ที่ปรึกษาทางด้านสิง่แวดล้อม ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาทางด้านบญัชีและภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้
อย่างถกูต้องก่อนการลงทุน และสามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างสอดคล้องกบักฏระเบียบและเง่ือนไขการลงทุนในประเทศ
เวียดนาม นอกจากนัน้ยงัช่วยติดตามขัน้ตอนการพฒันาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน  

3.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมลูคา่เพิ่ม 

ประเทศเวียดนามมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศเวียดนาม (GDP) ใน
ระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า คาดวา่นา่จะมีอตัราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 - 7  ซึง่จะสง่ผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มมากขึน้ไปด้วย อีกทัง้รัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจนในด้านการบริหารจดัการพลงังาน โดยมีแผนที่จะเพิ่มสดัสว่น
ก าลงัการผลติไฟฟา้ในประเทศที่มาจากพลงังานถ่านหินและพลงังานทดแทนมากกวา่ในปัจจบุนั บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาส
ในการเข้าลงทนุ โดยจะน าจุดแข็งจากความเช่ียวชาญในด้านการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและพลงังานหมนุเวียน 
รวมทัง้ความสามารถในการจดัซือ้เชือ้เพลงิมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทนุ 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถ่ินในเวยีดนามและจากตา่งประเทศ 
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนัในธุรกิจไฟฟ้า 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  

ในปี 2561 มีก าลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดบั 43,275 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 2  ซึ่งความต้องการไฟฟ้า
สงูสดุเกิดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดบั 28,338 เมกะวตัต์ ต ่ากวา่ความต้องการไฟฟา้สงูสดุของปี 2560  ที่ระดบั 28,578 เม
กะวตัต์ อยู ่240 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8  โดยปริมาณการผลติและการรับซือ้ของการไฟฟา้ของฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย (กฟผ.)  ในปี 2561  มีจ านวน 187,885 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8  สืบเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58 จากถ่านหินร้อยละ 18 
จากพลงัน า้ร้อยละ 3 น าเข้าร้อยละ 11 และพลงังานหมนุเวียนร้อยละ 10 และจากน า้มนัร้อยละ 0.1   

เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า 
พ.ศ. 2561-2580 ฉบับใหม่ของประเทศ (PDP – 2018) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่างขัน้ตอนน าเสนอให้คณะรัฐมนตรี  (ครม.) 
พิจารณาอนมุตัิใช้ต่อไป ทัง้นีส้ดัสว่นก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแยกตามประเภทเชือ้เพลิง ณ ปี 2580 ยงัคงพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติเป็นหลักร้อยละ 53 และลดการใช้เชือ้เพลิงถ่านหินลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และลดการน าเข้าไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศเหลือร้อยละ 9 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีค้าดการณ์ก าลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 77,211 เม
กะวัตต์ในปี 2580 โดยก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้จะมุ่งเน้นมาจากพลงังานหมุนเวียนและการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลงังานหรือ Energy Saving  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เปรียบเทียบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟา้ พ.ศ. 2558 - 2579 และร่างแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟา้ พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัใหม่ของประเทศ  
 

2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สปป.ลาว นัน้มีความแตกตา่งจากประเทศอื่น ๆ  ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กลา่วคอืก าลงัการผลติไฟฟา้ของสปป.ลาว
ทัง้หมดมาจากโรงไฟฟ้าพลงัน า้เพียงอย่างเดียว  เนื่องจากไม่มีแหล่งน า้มนัและก๊าซส ารอง ทัง้ยงัมีถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงใน
ปริมาณจ ากดั อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักลา่วเปลี่ยนไปนบัแต่ปี 2559 จากการเดินเคร่ืองเต็มพิกดัของโรงไฟฟ้าหงสาที่
เป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินแหง่แรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้อจ ากดัในเร่ืองแหลง่ถ่านหิน จึงยงัไมม่ีโรงไฟฟา้พลงังานถ่านหินอื่นที่มี
แผนก่อสร้างในระหวา่ง ปี 2559 ถึงปี 2563  ทัง้นีป้ริมาณการผลติรวมสงูสดุของประเทศในปี 2561  มีจ านวน 6,983 กิกะวตัต์
ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 27   นอกจากนีส้ปป.ลาว เป็นผู้สง่ออกกระแสไฟฟ้าที่ส าคญัในภมูิภาค  โดยภายในปี 
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2568 สปป.ลาว ได้ท าข้อตกลงสง่ออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ จ านวน 9,000 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศ
ไทย 5,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวัตต์ให้กับประเทศกัมพูชา  (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน -
Department of Energy Business) 

 
 

3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในประเทศจีน มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้ในประเทศดงันี ้
 

 หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม  ร้อยละ 8.5 6.6 5 

อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 6.3 7.1 8.2 

ก าลงัการผลิตรวม  เมกะวตัต์ 1,906,215 1,793,979 1,677,123 

ทีม่า : ส านกังานข้อมูลพลงังานแห่งชาติ สาธารณรฐัประชาชนจีน “National Energy Administration” (NEA) 

 

4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในญ่ีปุ่ น มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้ในประเทศดงันี ้
 

 หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม  ร้อยละ 1.4 1.7 1.2 

อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 4.9 2.8 4.9 

ก าลงัการผลิตรวม  เมกะวตัต์ 288,957 275,480 268,082 

ทีม่า: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่ น “Ministry of Economy, Trade and Industry” (METI)  
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5. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

ตามแผนแมบ่ทการพฒันาพลงังานของเวียดนามในช่วงปี 2543-2563 เน้นการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตไฟฟา้ 
โดยสดัส่วนก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 43 ของก าลงัการผลิตรวมในปี 2577 และเพิ่มเป้าหมายสดัสว่น
พลงังานหมนุเวียนทัง้พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานจากชีวมวลจากร้อยละ 1 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 15 ในปี 
2577  ทัง้นีค้าดการณ์ก าลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 129.5 กิกะวัตต์ในปี 2577 โดยสดัส่วนการใช้ผลิตไฟฟ้าแต่ละ
ประเภทตามกราฟโดยมีการแบง่สดัสว่นการใช้พลงังานแตล่ะประเภททจ่ะมีการปรับเปลีย่นไปตามแตล่ะปี  

 
กราฟแสดงสดัส่วนของก าลงัการผลิตติดตัง้จากเชือ้เพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศเวียดนาม 

ทีม่า: กระทรวงพฒันาการลงทนุและการค้า ประเทศเวียดนาม (Ministry of Investment and Trade: MOOIT) 
  

4% 
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2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์  

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ 

1.  สถานท่ีตัง้ของโรงไฟฟา้ 
โรงไฟฟ้าและโครงการ 

ประเทศไทย 
1. โรงไฟฟา้บีแอลซีพี 

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

1. โรงไฟฟา้หงสา   
2. เมืองหงสา แขวงไชยบรีุ 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน เมืองถงัซาน 
มณฑลเหอเป่ย 

2. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง 
มณฑลเหอเป่ย 

3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง เมอืงบินโจว  
มณฑลซานตง 

4. โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง  มณฑลซานซี 
5. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์จินซาน  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
6. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮุย่เหนิง  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
7. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์เฮ่าหยวน  

เมืองไทอนั มณฑลซานตง 
8.  โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอิน  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
9. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์เตอ๋หยวน  

เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง 
10. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ซงิหยู ๋ 

เมืองไทอนั มณฑลซานตง 

โรงไฟฟา้และโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศญ่ีปุ่ น  

1. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์โอลมิเปีย ประกอบไปด้วย 
1.1 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ จงัหวดัอบิารากิ 
1.2 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 จงัหวดัอิบารากิ 
1.3 โรงไฟฟา้โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ จงัหวดักนุมะ 
1.4 โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 จงัหวดัโทชิงิ 
1.5 โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 จงัหวดัโทชิงิ  
2. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮิโนะ จงัหวดัชิงะ 
3. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์อวาจิ จงัหวดัเฮียวโงะ 
4. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์มกุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
5. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์นาริไอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ 
6. โครงการยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ 
7. โครงการยาบกิู จงัหวดัฟกุชิุมะ 
8. โครงการคโุรคาวะ จงัหวดัมยิางิ 
9. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
10. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ 
11. โครงการฮิโรชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา 
12. โครงการโอนามิ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
13. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 

 
ประเทศเวียดนาม 
โครงการพลงังานลม จงัหวดัซอกจงั  
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แผนที่แสดงที่ตัง้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  
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2. ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติ  

บริษัทฯ มีก าลงัการผลติและปริมาณการขายไฟฟา้และไอน า้ในช่วงปี 2559 –  2561 ดงันี ้ 

โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2559 

1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 123.00 123.00 123.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 85.72 70.10 69.26 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 609,103 509,598  503,547  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 19.53 1.20 -1.84 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,431,905 1,227,565 1,210,089 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 16.65 1.44 25.09 

2.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 139.00 139.00  139.00  
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 83.28 71.60 72.35 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 416,111 419,738  424,121  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.86 -1.03 2.99 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,641,644 1,405,050  1,358,687  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 16.84 3.41 7.53 

3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 173.00 173.00 127.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 77.68 65.30 63.33 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 465,877 566,984  550,167  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -17.83 3.06 3.58 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 2,641,690 3,253,796  2,932,658  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ -18.81 10.95 5.85 

4.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,434.00 1,434.00 1,434.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 88.70 85.96 96.75 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 10,383,581 10,091,687 10,932,315 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2.89 -7.69 1.35 

5.) โรงไฟฟ้าหงสา     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,878.00 1,878.00 1,878.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 86.52 80.84 68.27 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 12,511,709 11,390,889 9,061,690 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 9.84 25.70 73.50 

6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Jinshan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 28.95 28.95 28.95 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.61 15.60 14.38 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 39,594 39,567 2,059 
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อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 0.07 1821.66 - 

7.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทต์ิ  Hui’en     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 19.70 19.70 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 16.01 15.61 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 27,760 19,118 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 45.20 - - 

8.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Huineng 1     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.43 10.43 10.43 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.62 14.45 14.56 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 14,267 13,201 835 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 8.07 1,480.96 - 

8.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Huineng 2     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 11.08 11.08 11.08 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 16.13 14.44 14.36 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 15,662 14,015 887 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 11.75 1,480.05 - 

9.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Haoyuan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 20 20 20 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.35 15.35 13.33 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 25,595 26,898 1,287 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -4.84 1,989.98 - 

10.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Deyuan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 51.64 51.64 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.73 13.82 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 62,095 56,949 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 9.04 - - 

11.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Xingyu     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.30 10.30 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.15 13.87 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 13,658 6,021 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 126.84  - 

12.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
         (Hitachi 1) 

    

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.75 14.37 13.98 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,558 2,674 2,614 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -4.34 2.29 -1.32 

12.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia 
(Hitachi 2) 
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ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.74 13.56 13.40 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,610 3,562 3,541 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1.35 0.59 2.61 

12.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia 
(Sakura 1) 

    

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.16 14.25 13.90 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,968 2,985 2,929 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.57 1.91 2300 

12.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia 
(Sakura 2) 

    

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.10 14.11 13.69 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,296 3,297 3,217 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.03 2.49 796 

12.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia 
(Katashina) 

    

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.66 14.14 14.78 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,963 2,856 3,004 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 3.75 -4.93 10.56 

13.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Hino     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 3.50 3.50 3.50 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.23 12.34 13.45 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 5,322 4,964 3,452 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 7.21 43.80 - 

14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Awaji     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 8.00 8.00 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.99 15.50 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 12,962 8,738 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 48.34 - - 

15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Mukawa     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 17.0 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 9.50 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 7,672 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 

16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Nari Aizu     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 20.4 - - 
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อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 4.81 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 938 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 

หมายเหต:ุ  - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟา้ Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en Huineng1,Huineng2, 
Haoyuan, Deyuan และ Xingyu )   ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) 
และในประเทศญ่ีปุ่ น ( โรงไฟฟา้ Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟา้ Hino และ โรงไฟฟา้ Awaji) 

* อตัราสว่นร้อยละของปริมาณพลงังานทีผ่ลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคูณของขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้และจ านวนชัว่โมงทัง้หมดใน
หน่ึงปี 

** ปริมาณการผลิตทีโ่รงไฟฟา้ผลิตไฟฟา้และจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟา้ตรงใหอ้ตุสาหกรรมใกลเ้คียง  (ถา้มี)  
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3.   การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจดัการความเสี่ยงที่มีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึน้หรือลดผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึน้ และ /หรือให้ได้มาซึง่
โอกาสทางธุรกิจ อนัจะน าไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้การบริหารความเสีย่งทางธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ายใต้
การบริหารจัดการของผู้ บริหารในทุกระดับ  รวมทัง้จัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส  

ปัจจัยความเสี่ยงหลกัที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ  ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
รวมถึงผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในปี 2561 มีดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

1.1 ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยทุธ์และการน าไปปฏิบัติ 

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลงังานรวมไปถึงแนวโน้มการพฒันาและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวงัของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ได้สร้างระบบและ
กระบวนการในการบริหารความเสีย่งจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อ
ก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป โดยมีแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ผ่านการประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจ าทกุเดือน เปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนัและแหลง่ที่เช่ือถือได้ ตลอดจนพฒันาเคร่ืองมือที่
ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตดัสินใจและเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนว
ทางการด าเนินงานธุรกิจในอนาคต 

1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และ
วิเคราะห์แผนความต้องการก าลงัคนและแผนพฒันาบคุลากร ให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ระยะ
ยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนีย้งัได้จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญเพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูต่อไป โดยมีการเตรียมความ
พร้อมทัง้ในรูปแบบแผนพฒันารายบคุคล การสบัเปลี่ยนหมนุเวียนงาน การฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และมี
โครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์กร ซึ่งด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มัน่ใจว่าบุคลากรของ
บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และน าองค์กรเติบโตไปอยา่งยัง่ยืน 

1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การบริหารความเสีย่งด้านช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึง่สามารถสง่ผลกระทบที่รวดเร็ว
และรุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่อาจประเมินคา่เป็นตวัเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพฒันาที่ยัง่ยืนของ
บริษัทฯ โดยด าเนินกิจกรรมการผลิตในทกุขัน้ตอนด้วยความใสใ่จและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม 
ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็น
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พลเมืองที่ดีในทุกพืน้ที่ที่เราด าเนินธุรกิจ รวมถึงด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม เน้นส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้กบัเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติอย่างยัง่ยืน นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ได้พฒันากลยทุธ์การสือ่สารเพื่อให้สามารถสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีได้ถกูต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแกผู่้มี
สว่นได้เสียทกุกลุม่ เช่น โครงการสง่เสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโขดหิน / เขาไผ่ (BLCP), โครงการเพาะเลีย้งพนัธุ์สตัว์น า้ 
(BLCP), โครงการสง่เสริมการผลติอวนปสู าเร็จรูป (BLCP), โครงการระบบเฝา้ระวงัผลกระทบตอ่สขุภาพประชาชน (หงสา), 
โครงการพฒันาพืน้ท่ีการเกษตรบนพืน้ท่ีสงู (หงสา) 

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  

บริษัทฯ บริหารจดัการความเสีย่งนีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกิจใหมท่ี่เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูคา่รวมให้กบัองค์กรไมน้่อยกวา่ที่
คาดการณ์ไว้ก่อนการพฒันาหรือเข้าซือ้ธุรกิจนัน้ โดยก าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ตอน   บริษัทฯ จะ
จดัหาที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเช่ียวชาญในด้านท่ีต้องการ เพื่อสนบัสนนุกระบวนการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) หรือการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการอย่างละเอียด (Due Diligence) อย่างเหมาะสม และมี
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องในแต่ละด้าน
พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทนุอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคล้องกบักลยทุธ์การเติบโตของบริษัทฯ 
ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น  นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม ่โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร การ
พฒันาศกัยภาพของพนกังาน รวมทัง้การจดัโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อนัจะสง่ผลให้
การลงทนุในกิจการใหมน่ัน้เป็นไปอยา่งราบร่ืนสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผนกล
ยทุธ์ที่วางไว้  โดยในปี 2561  บริษัทได้มีการปรับกลยทุธ์ตามแนวทางของพลงังานโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้วย
การผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงทัว่ไป (Conventional Power Generation) และจากพลงังานหมนุเวียน (Renewable Power 
Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขัน้สูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคณุภาพสงูในประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจ
พลงังานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่างเชือ้เพลิงทัว่ไปและพลงังานหมุนเวียนอย่างสมดุล นอกเหนือจากสี่
ประเทศที่บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ น  บริษัทฯ ได้เตรียมการและพฒันาแผนกระจายการลงทุนไปยงัประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชียอีก โดยให้ความส าคญัก่อน กบัประเทศที่มีศกัยภาพการเติบโตด้านพลงังานสงูกวา่ เช่น เวียดนาม เป็นต้น 

 

2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้ตามแผนการลงทุน  

บริษัทฯ  บริหารความเสี่ยงนีเ้พื่อให้แน่ใจวา่ บริษัทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนอย่างเพียงพอ ในสดัสว่นต้นทนุท่ีเหมาะสมตาม
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทุน บริษัทฯ จัดท าแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (Financial 
Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กันในเร่ืองของ
แหลง่เงินทนุทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ และเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน เพื่อให้มีแหลง่เงินทนุ
ส ารองอยา่งตอ่เนื่อง  ท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ รวมไปถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงที่มีตอ่สถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด 



 

                                                                                                                                                       หน้า 38 

 

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้ที่ระดับ
บริษัทฯ และระดบักลุม่บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชน
จีน และประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนีส้ินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความ
สมดลุกนั และท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า(Forward)ในกรณีที่เกิดการผนัผวนอยา่งรุนแรง ตามประมาณ
การรายได้ คา่ใช้จ่าย และการช าระเงินกู้  รวมทัง้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจวา่จะสามารถลด
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่กิจการมีเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินในประเทศจีนเป็นเงินสกุลเงินหยวนจ านวน 76.76 ล้านหยวน (เทียบเท่า 395.30 ล้านบาท) และสกุล
เงินบาทจ านวน 2,040.00 ล้านบาท โดยมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึง่เป็น
เงินกู้ยืมที่ไมม่ีหลกัประกนัของบริษัทยอ่ยในประเทศจีน จ านวน 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร(Operational Risk) 

3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศไทย 

3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: 
IPP) ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟา้ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียง
รายเดียว ดงันัน้จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต ่าในเร่ืองการรับซือ้ไฟฟ้า นอกจากนีร้าคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอนั
เนื่องมาจากมีข้อก าหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชือ้เพลิง 
อตัราแลกเปลีย่นเงินบาท และอตัราเงินเฟอ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้  

 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชือ้เพลิง  

ถ่านหินถือเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติกระแสไฟฟา้ของโรงไฟฟา้บีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟา้ฯ ได้ท าสญัญาซือ้ถ่าน
หินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเช่ือถือ โดยได้ก าหนดปริมาณ
และคณุภาพถ่านหินไว้อย่างชดัเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัทางการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย ดงันัน้ความเสี่ยงในการจดัหาถ่านหินที่มีคณุภาพตามที่ต้องการนัน้อยูใ่นระดบัท่ีต ่า อย่างไรก็ตาม
โรงไฟฟา้บีแอลซีพีมีแผนการรองรับในกรณีที่ผู้ผลติถ่านหินไมส่ามารถสง่มอบถ่านหินตามแผนการผลติที่ได้วางไว้ได้ 
อนัเป็นผลมาจากเหตสุดุวิสยั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้โรงไฟฟ้าฯ สามารถจดัซือ้ถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่น
ในตลาดซือ้ขายถ่านหินทัว่ไปได้  ในอดีตที่ผา่นมาปริมาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนัน้เคยอยูส่งูสดุ
ไมเ่กินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการท่ีใช้ในการผลติในแตล่ะปี ซึง่ถือวา่เป็นปริมาณที่น้อยและไมม่ีผลกระทบ
อย่างมีนยัต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนีโ้รงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน 
และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิดตอ่เนื่อง  
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3.2  ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP)
แบบสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่งประเทศเพื่อจ าหนา่ยให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้าลาว ดังนัน้จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต ่าในเร่ืองการขายไฟฟ้า นอกจากนีร้าคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอนั
เนื่องมาจากมีข้อก าหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชือ้เพลิง 
อตัราแลกเปลีย่นเงินบาท และอตัราเงินเฟอ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้  

3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการเดินเคร่ืองเชงิพาณิชย์ในช่วงด าเนินการโรงไฟฟ้า  

ความเสีย่งหลกัของธรุกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ความเสีย่งที่โรงไฟฟา้จะไมส่ามารถ
เดินเคร่ืองเพื่อผลติไฟฟา้ได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตมุาจากเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ บริษัทฯ บริหารความเสีย่งดงักลา่ว
โดยติดตามการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบ
การท างานมีเสถียรภาพ จัดเตรียมอะไหลท่ี่ส าคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม 
รวมถึงการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรโดยการจดัอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุม่บริษัทฯ  
โดยในปี 2561 ที่ผา่นมาโรงไฟฟา้หงสาสามารถเดินเคร่ืองผลติไฟฟา้ได้ตอ่เนื่อง และมีประสทิธิภาพมากขึน้เทียบกบั
ปี 2560 อยา่งมีนยัส าคญั 

3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชือ้เพลิง  

บริษัทหงสาได้รับสิทธิในการท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณถดัจากที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า ถือเป็นสว่นหนึ่ง
ของการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยก่อนเร่ิมโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิตและ
แผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายโุครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มี
คณุสมบตัิตามที่ต้องการนัน้อยู่ในระดบัที่ต ่าและสามารถบริหารจดัการควบคมุต้นทนุให้สอดคล้องกบัแผนการผลิต
ของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการส ารองปริมาณถ่านหินไว้ในพืน้ที่เทกองถ่านหินอย่าง
เพียงพอเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ขาดความต่อเนื่องเช่น 
สภาพดินฟา้อากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย ภยัธรรมชาติ ความลา่ช้าจากการขนสง่ อบุตัิเหต ุและปัจจยัอื่นๆ เป็นต้น 

3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ 

ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือวา่มีความเสีย่งสงูกวา่ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  เนื่องจาก
ไม่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกบัธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟา้ที่มีประสิทธิภาพสงู จึงได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาลท้องถ่ิน โดยได้รับสิทธิการจดั
จ าหน่ายแต่ผู้ เดียวในการขายไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทัง้ได้รับสิทธิพิเศษในการขาย
ไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้ท้องถ่ิน ตลอดจนได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถน ามาใช้
ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบาย
เก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ท าให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสีย่งด้วยมาตรการ
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ต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานภายในโรงไฟฟ้า การควบคุมต้นทุนการผลิตไฟ้ฟ้าและการ
ควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลจีนโดยในปี 2561 โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิง้ติง้
ได้รับการยอมรับและสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีนในเร่ืองของการเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมที่สะอาดและ
สามารถผลติไอน า้ได้คุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ .  

3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน  

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ ใช้ถ่านหิน
รายใหญ่ที่สดุของโลก สง่ผลให้ราคาถ่านหินปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากนโยบายที่
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้มงวดเร่ืองความปลอดภยัในการท างานในเหมืองถ่านหินสง่ผลให้มีเหมืองถ่านหิน
หลายแห่งต้องปิดตัวลงในปี 2560  ประกอบกับนโยบายลดการผลิตถ่านหินลงให้ได้ 800 ล้านตันในช่วง 5 ปี
ข้างหน้าและนโยบายการจ ากดัการน าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศส่งผลให้ราคาถ่านหินในปี 2561 มีราคาเฉลี่ย
สงูขึน้กว่า 3% เมื่อเทียบกบัราคาถ่านหินในปีก่อน บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคา
ถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจดัซือ้ให้มีความสอดคล้องกบัต้นทนุและแผนการผลิต อีกทัง้บริษัทฯ ได้ตกลง
ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัลกูค้าบางรายโดยก าหนดโครงสร้างของราคาคา่ไฟฟา้และไอน า้ที่สามารถปรับราคาขาย
ตามต้นทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 

3.3.3 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ  

บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆ โดยติดตามความคืบหน้าของ
โครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้ รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสญัญา
ว่าจ้าง โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมหลวนหนาน
ในประเทศจีน โดยโครงการเฟส 2 ก าลงัการผลิต 52 เมกะวตัต์ ด าเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 
2561 และ โครงการเฟส 3 ก าลงัการผลิต 52 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง และมีก าหนดการเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562  ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซี ลูก่วง (SLG) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30  คาด
วา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แตล่ะเฟสภายในช่วงปลายปี 2562 และกลางปี 2563  

       3.3.4 ความเสี่ยงจากการจ ากัดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

โดยทัว่ไปการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน บริษัทฯ จะต้องเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้
กบัผู้ รับซือ้ในพืน้ท่ีที่โรงไฟฟา้แตล่ะแห่งตัง้อยู ่ตลอดอายสุญัญา ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ดงักลา่ว ผู้ รับซือ้มีสทิธ์
ที่จะไมรั่บซือ้ไฟฟา้จากผู้ผลติโดยไมจ่ ากดัจ านวนและไมต้่องชดใช้ความเสยีหายที่เกิดขึน้ 

ในมณฑลซานตง มีการประกาศจ ากดัปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าในช่วงวนัหยดุยาวตรุษจีน เป็นเวลา 6 วนัในปี 2560 
และ 2561 สง่ผลกระทบแก่ โครงการ จินซาน, ฮุ่นเหนิง, ฮุ่ยเอิน และ เฮ่าหยวน จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ 
จึงใช้เป็นสถิติอ้างอิงเพื่อประกอบการวางแผนงบประมาณและแผนการซอ่มบ ารุงประจ าปี 
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3.3.5 ความเสี่ยงจากการจ่ายค่าชดเชย ล่าช้า  

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศจีน บริษัทฯ จะได้รับคา่ชดเชย ตามอตัราที่รัฐบาลกลาง
ประกาศโดยจะมกี าหนดการจ่ายภายหลงัจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้ว ประมาณ 2 ปี อยา่งไรก็ตามใน
ปี 2561 มเีหตลุา่ช้าจากการจ่ายเงินชดเชยให้กบัผู้ประกอบการ  จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ได้ติดตาม
ขา่วสารจากรัฐบาลฯอยา่งใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนในปี 2562  

3.3.6 ความเสี่ยงจากการได้รับใบอนุญาตการใช้พืน้ที่จากรัฐบาลท้องถิ่น  

ในแตล่ะท้องถ่ินและจงัหวดัของจีนจะมีความแตกตา่งของการใช้เวลาด าเนินขัน้ตอนและการปฏิบตัิที่จะพิจารณาให้
ใบอนญุาตเนื่องจากจ านวนทรัพยากรบคุคลภาครัฐมีไม่เพียงพอต่อจ านวนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ทางบริษัทฯ มีการวางมาตรการป้องกนัไว้ตัง้แต่ต้น โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโครงการที่จะต้อง
ด าเนินการขอใบอนญุาตการใช้พืน้ที่ให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถรับคา่งวดตามสญัญาซือ้ขายโครงการได้ รวมถึงการ
ติดตามอยา่งใกล้ชิดโดยผู้จดัการโรงงานท่ีอยูป่ระจ าในพืน้ท่ี 

3.4  ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  

ปัจจัยหลกัที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดดซึ่งขึน้กับสภาพ
ภูมิอากาศ และปริมาณการสญูเสียที่เกิดขึน้ในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้
ข้อมลูทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย์ขัน้ต ่าที่คาด
ว่าจะผลิตได้ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีชัน้น าส าหรับโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์เพื่อให้มัน่ใจว่าการการสญูเสียที่จะเกิดขึน้ในระบบน้อยกว่าระดบัที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยมีการ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์อยา่งสม ่าเสมอ ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติมีผลกระทบตอ่การด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ในเดือนกนัยายนเป็นฤดมูรสมุของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งในปี 2561มีมรสมุเข้ามากกวา่ปีก่อน
ท าให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลง หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะฮอกไกโดที่ท าให้เกิดไฟดบัทัว่ทัง้เกาะท าให้ไม่
สามารถส่งไฟฟ้าออกจากโรงไฟฟ้ามกุาวะได้ จากเหตกุารณ์นีโ้รงไฟฟ้าไม่ได้รับความเสียหายที่กระทบต่อผลการ
ผลติเนื่องจากได้มีการปอ้งกนัความเสยีหายจากภยัธรรมชาติในขัน้ตอนการออกแบบโรงไฟฟา้ฯไว้แล้ว 

3.4.2 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ  

บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆ โดยติดตามความคืบหน้าของ
โครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้ รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสญัญา
ว่าจ้าง โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น 2 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 37 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้น 24.5 เมกะวตัต์) และ ณ 
สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตติดตัง้ในประเทศญ่ีป่นรวมทัง้สิน้ 58.5 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตตามสดัสว่น
การถือหุ้น 37.1 เมกะวตัต์) 
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3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม  

3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

ในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจทัง้ทางด้านภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทาง
การเมือง อคัคีภยั การก่อการร้าย และโรคระบาด ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินงานได้อยา่งต่อเนื่องหาก
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว และสง่ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสีย บริษัทฯ ได้น าระบบการจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management System: BCM) มาประยกุต์ใช้ภายในองค์กรโดยร่วมกบับริษัทแม ่เพื่อเตรียม
ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลด
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว มีการจดัเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น ระบบการส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ
ที่จ าเป็น ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในช่วงเกิดเหตฉุุกเฉิน การสื่อสาร และมีแผนซกัซ้อมการปฏิบตัิเพื่อตอบสนองต่อ
เหตฉุกุเฉินในระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหารเป็นประจ า  

ในสว่นของการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไป โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้เคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การซ่อมบ ารุง และ
เก่ียวข้องกบัการใช้ผู้ รับเหมาจ านวนมาก จึงท าให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน บริษัทฯ ได้รับ
นโยบายด้านการสง่เสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมเพื่อความปลอดภยัในองค์กรจากกลุม่บ้านปฯู มีการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในระดบัหวัหน้างาน ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความ
ปลอดภยัก่อนปฏิบัติงาน และอบรมทบทวนซ า้อยู่เสมอ มีการจัดท าขัน้ตอนการด าเนินงานที่ได้ผนวกเร่ืองความ
ปลอดภยัเข้าไปในการท างาน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอผา่น
แผนงานซ่อมบ ารุง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับ
พนกังาน และผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เนื่อง ภายใต้หลกัการ “3 ZEROs” อนัประกอบด้วย  
1) Zero Incident : โดยการปอ้งกนัและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการท างานท่ีไมป่ลอดภยั  
2) Zero Repeat : โดยการท าทกุอยา่งที่จ าเป็นในการแก้ไขที่สาเหต ุเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดเหตซุ า้ 
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอย่างเคร่งครัดและ

เข้มงวด 

อีกทัง้ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทัง้องค์กรให้กับผู้บริหารระดับกลางและ
ระดบัสงูร่วมกนัทัง้จากบริษัทลกู ผู้บริหารจากโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ บริหารจดัการเองในประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่ น 
และบริษัทร่วมทนุในไทยและลาว เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างแนวทางร่วมในการสร้างเสริมวฒันธรรมความ
ปลอดภยัให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นท่ีระบบการจดัการและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
ที่ปรารถนาดีต่อกนั การรับฟังเพื่อเข้าใจซึ่งกนัและกนั และเอาใจใสต่่อกนัเพื่อความปลอดภยัของสว่นรวม ซึ่งการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการนี ้เป็นการระดมสมอง คดัเลอืกพฤติกรรมที่ผู้บริหารควรแสดงออกให้เห็นเป็นแบบอยา่งที่ดี และ
ถ่ายทอดสู่พนกังานและผู้ รับเหมา ในการร่วมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัร่วมกัน โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าที่
บริษัทฯ ได้ร่วมทนันัน้มีการด าเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้ 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมทนุนัน้ ได้ด าเนินการจดัท าระบบการบริหารกระบวนการ
ความปลอดภยั (Process Safety Management: PSM) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภยั
และความรุนแรงของผลกระทบตลอดทัง้กระบวนการผลิต โดยเน้นกระบวนการที่อาจจะก่อผลกระทบรุนแรง 
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เช่นเก่ียวข้องกบัสารเคมีอนัตราย หรือน า้มนัเชือ้เพลิง เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น ใช้กฎความปลอดภัย การรายงาน
อบุตัิการณ์ การให้แรงจงูใจแก่ผู้ รับเหมาที่มีผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยั เป็นต้น 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุ ได้ร่วมมือกบับริษัทผู้ ร่วมลงทนุในการลงทุน
ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต รวมถึงมีผู้ด าเนินงานและซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์สงู
คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีการรณรงค์ผ่านโครงการ Stop and Think เพื่อเป็นการสนบัสนนุ
การสร้างคา่นิยมความปลอดภยัให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในจีน อนัได้แก่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิง้ติง้ และโจวผิง มีความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภยั อนัเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินงานมานาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง ๆ อาจมีการ
เสือ่มสภาพ รวมถึงพนกังานอาจมีความเคยชินกบัการท างานจนไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัความปลอดภยั ดงันัน้ 
ในปี 2561 บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง ริเร่ิมให้มีการส ารวจหน้างานเป็นประจ าโดยผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นกระบวนการสืบเนื่องจากปีก่อนในการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และความพร้อมของเคร่ืองจกัรเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สงูขึน้ และมีความปลอดภยัในการท างาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัผู้บริหารและหวัหน้างานในโรงไฟฟา้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในจีนและญ่ีปุ่ น มีความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานก่อสร้างซึง่เกิดจาก
การปรับพืน้ท่ี การขนสง่ และการก่อสร้างประกอบแผงพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต ่าในการเกิด
อุบตัิเหตรุ้ายแรง บริษัทฯ ได้มีขัน้ตอนการคดัเลือกและควบคมุผู้ รับเหมาให้ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั  มี
การน าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อความปลอดภยัมาใช้ และมีการตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อการ
ปรับปรุง ซึง่ตลอดปีที่ผา่นมาไมม่ีอบุตัิเหตรุ้ายแรงจากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  

ความเสีย่งหลกัๆในด้านสิง่แวดล้อมประกอบไปด้วย 

 ความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นความเสี่ยงในโรงไฟฟ้าพลงังาน
เชือ้เพลิงทัว่ไป และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม อนัได้แก่คณุภาพอากาศที่ปลอ่ยออกจากปลอ่งและ คณุภาพ
อากาศในชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีด าเนินงาน หากมีคณุภาพไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน อาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนใน
พืน้ที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงการจดัการคณุภาพอากาศเสียที่ปลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่รรยากาศ โดย ได้
ก าหนดดชันีชีว้ดัคณุภาพอากาศหลกัได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเลก็ ซึง่บริษัทฯ 
ได้น าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทัง้ที่อยู่ในประเทศไทย สปป.ลาว และจีน เช่น 
เทคโนโลยีหวัเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน า้เผาไหม้แบบฟลอูิไดซ์เบดหมนุวน 
(Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื่อลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การก าจดั
ฝุ่ นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เคร่ืองดกัจบัฝุ่ นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) 
และการใช้เทคโนโลยีดกัจบัซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) 
และแบบเปียก การก าจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี  Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), 
Selective Catalytic Reduction (SCR)  มีการออกแบบปลอ่งโรงไฟฟ้าให้มีความสงูเพียงพอที่จะสามารถเจือ
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จางมลสารและลดผลกระทบต่อชุมชน มีระบบการตรวจวดัแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
System : CEMS) ทัง้ที่ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้คุณภาพ
อากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดทุกค่าดชันี  โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบบ าบดัอากาศที่มีอยูเ่ดิมให้มีประสทิธิภาพในการบ าบดัอากาศได้ดียิ่งขึน้ สอดคล้องกบัมาตรฐาน
คณุภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึน้อยา่งมากเพื่อปรับปรุงคณุภาพอากาศในเมืองใหญ่  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้
ลงทนุเพิ่มเติม ราว 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการลดมลสารปลอ่ยออกได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลก าหนด ซึง่ในปี
ที่ผา่นมา คณุภาพอากาศที่ปลอ่ยออกจากปลอ่งและชมุชนรอบโรงไฟฟา้มีคณุภาพตามที่กฎหมายก าหนดและ
ไมม่ีข้อร้องเรียนด้านคณุภาพอากาศอยา่งมีนยัส าคญั 

 ความเสี่ยงด้านคณุภาพน า้ปล่อยออกมีค่าไม่เป็นตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการด าเนินงานโรงไฟฟ้ามีค่า
ดชันีที่ต้องมีการเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่นข้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีระบบบ าบดัน า้ให้ได้
คณุภาพตามที่กฎหมายก าหนด มีการตรวจวดัคณุภาพอยา่งสม ่าเสมอทัง้จากระบบตรวจวดัแบบตอ่เนื่องของ
บริษัทฯ เอง และการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ผล เพื่อน าสง่รายงานตอ่หนว่ยงาน
ภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอตามข้อก าหนด มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาแท็งก์เก็บสารเคมี เชือ้เพลงิ รวมถึงระบบ
บ าบดัน า้อยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการจดัท าแผนฉกุเฉิน และซ้อมเป็นประจ าทกุปี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณี
มีการร่ัวไหลของสารเคมี บริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบและสามารถฟืน้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ และลดการใช้ทรัพยากรน า้ เพื่อลด
ความเสีย่งจากการขาดน า้ที่จะน ามาใช้ในการผลติ มีการปรับปรุงเคร่ืองจกัร ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อลดการ
ใช้น า้และรักษาสมดลุของการใช้น า้ในโรงไฟฟา้อีกทางหนึง่  

 ความเสี่ยงด้านการจดัการของเสียอนัตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่บริษัทมีมาตรการในการคดัแยกและการ
ก าจดัขยะประเภทตา่งๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แนใ่จวา่ ขยะเหลา่นัน้จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะของเสยีอนัตราย ซึง่มีการก าจดัที่ถกูต้อง สอดคล้องกบัข้อก าหนดของกฎหมายตามที่มีก าหนดไว้ใน
แต่ละท้องถ่ิน  ในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น า้มนัเคร่ืองที่ใช้แล้ว แบตเตอร่ีรถยนต์ เป็นต้น 
ให้กบัผู้ รับซือ้ที่ได้รับการอนญุาตจากทางราชการ เพื่อน าไปรีไซเคิลตอ่ไป ส าหรับเถ้าลอย (Fly Ash) ที่เกิดจาก
การผลติไฟฟา้ บริษัทฯ ได้ขายให้กบัผู้ รับซือ้เพื่อน าไปประกอบการท าวสัดกุ่อสร้างตอ่ไป โดยตอ่มาได้มีการแยก
ขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจ าหน่าย รวมถึงในบางกรณี 
สามารถน าไปท าอิฐเพื่อสง่เสริมพฒันาอาชีพของชมุชนในพืน้ท่ีรอบโครงการ  

 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ท าให้เกิดภยัธรรมชาติที่มีความรุนแรง
ขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางแผนและซ้อมแผนฉกุเฉินอยา่งสม ่าเสมอ และน าแผน
ความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (BCM) มาใช้ ซึง่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นปัญหาในระดบัโลกซึง่ต้องอาศยั
ความร่วมมือจากทกุฝ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก ผลจากการประชมุรัฐภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่  21 (Conference of the Parties 21: COP21)ในปี 2558 แต่ละ
ประเทศได้ประกาศเจตนารมณ์ ตัง้เป้าหมายในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เป็นผลท าให้มีการ
ประกาศกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อมที่เข้มงวดขึน้ในระยะตอ่มา ทัง้ในด้านการลดปริมาณและความเข้มข้นของ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปลอ่ยออก การปรับเปลี่ยนเชือ้เพลิงและปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบการซือ้
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ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) มาใช้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้
ตามที่ภาครัฐก าหนด บริษัทฯ จึงจดัให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทัง้ในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงหม้อไอน า้เคร่ืองจกัรเพื่อรองรับเชือ้เพลิงชนิดอื่น ๆ การจัดท าฐานข้อมูลและ
ตัง้เปา้หมายการลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกตอ่หนว่ยการผลติไฟฟา้ลงร้อยละ 15 ภายในปี 2563 โดย
ใช้ปี 2555 เป็นปีฐาน เป็นต้น ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงกฎหมายยังเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนใน
พลงังานสะอาดที่ภาครัฐให้การสนบัสนนุเพิ่มมากขึน้ ในปีที่ผา่นมา โรงไฟฟา้โจวผิงได้ปรับเปลีย่นหม้อต้มไอน า้
จ านวนหนึ่งเพื่อใช้ก๊าซเสียจากการผลิตเหล็กจากบริษัทคู่ค้ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงแทนการใช้ถ่านหิน  และใน
โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ก็มีการศึกษาเพื่อเตรียมการปรับปรุงหม้อต้มมาใช้เชือ้เพลิงอื่น ๆ หากภาครัฐออกกฎหมาย
บงัคบัใช้ในระยะถดัไป ส าหรับโรงไฟฟา้ที่ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างคือโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง ซึง่เป็นบริษัท
ร่วมทนุ บริษัทฯ ได้คดัเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low 
Emission :HELE) มาใช้ เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ยงัเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทนุในพลงังานทดแทนที่ภาครัฐให้การ
สนบัสนนุเพิ่มมากขึน้ เช่น ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานน า้ และพลงังานลม เป็นต้น 
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่เปิดด าเนินการแล้วจ านวน 192.6 เมะวตัต์ตามสดัสว่น
การถือหุ้น และมีแผนจะขยายสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนให้ได้ร้อยละ 20 ของก าลงัการผลิต
ทัง้หมดในปี 2568 

 ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากผู้มีสว่นได้เสยี เนื่องจากการตัง้โครงการโรงไฟฟา้ในพืน้ที่ใด ผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ที่
อยู่ในท้องที่และนอกพืน้ที่ อาจมีข้อกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบที่เกิดขึน้จากโครงการ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่
บริษัทฯ จะต้องสามารถสื่อสารข้อมลูที่ถกูต้องต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างถกูต้องและทนัท่วงที  บริษัทฯ จดัท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียและแผนงานการสร้างความเข้าใจ  (Stakeholder Analysis and 
Engagement) ในระดบัหน่วยปฏิบตัิการ โดยจากผลการวิเคราะห์นัน้ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีสว่นได้เสยีที่
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในระดับต้น ทัง้นีเ้นื่องจากโรงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับชุมชนทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวิถีการด ารงชีวิต ในทางกลบักนัการต่อต้านจากชุมชน ก็สามารถ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน  การท าความเข้าใจและชีแ้จงเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกนัและกนัทัง้ทางโครงการและชมุชน จึงเป็นสิ่งส าคญัที่จะท าให้เกิดการยอมรับจากชุมชนตลอดอายุ
โครงการ ในทุกหน่วยปฏิบตัิการจึงจัดให้มีหน่วยงานเพื่อด าเนินการด้านการพฒันาชุมชน มีการเก็บข้อมูล
พืน้ฐาน วิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสีย รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน มี
การวางระบบช่องทางการสื่อสาร และขัน้ตอนการสื่อสารข้อมลูการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน ผ่าน
ช่องทางการประชมุและตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า รวมถึงสามารถวางแผนการพฒันาชมุชนได้ตรงกบัความต้องการ
อยา่งแท้จริงของคนในพืน้ท่ี 
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมายในทกุหน่วยธุรกิจ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบรุนแรงต่อ
การด าเนินธุรกิจ อีกทัง้ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งชมุชนโดยรอบ พนกังาน คูค้่า และ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุประเทศที่ด าเนินธุรกิจ  

ในการด าเนินงาน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ ด าเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด
ภายนอก กลุม่บ้านปฯู ได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ขึน้เป็นหน่วยงาน
หลกัในการประสานงานและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการด าเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก าหนดของแตล่ะประเทศทีบ่ริษัทฯ เข้าไปลงทนุ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการด าเนินงานเชิงรุกเพื่อปอ้งกนั และมี
การตรวจสอบผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 

จากการที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ท าให้ต้องเผชิญกบัความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ
และนโยบายภายในของแต่ละประเทศนัน้ๆ ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภาย ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ นอย่างเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

สาธารณรัฐประชาชนจนี  

 วนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 ส านกังานมณฑลเหอเบย่ประกาศลดราคาคา่ไฟฟา้มาตรฐาน ให้โรงไฟฟา้ที่มีการเช่ือมกบั
ระบบสง่ไฟฟา้ของมณฑลลดราคากลางที่ใช้ค านวณคา่ไฟฟา้ลง 0.0568 หยวนส าหรับโรงไฟฟา้ทีเ่ช่ือมตอ่กบัระบบสง่
ทางด้านเหนือของมณฑล และ 0.054 หยวนส าหรับโรงไฟฟา้ทีเ่ช่ือมตอ่กบัระบบสง่ทางด้านใต้  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 

 จากสภาพทางอากาศในปัจจบุนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก าหนดมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 
(air emission) ส าหรับโรงไฟฟา้ถ่านหิน โดยจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2564 ดงันี ้
1) มาตรฐานการปลอ่ยฝุ่ นละอองไมเ่กิน                               10 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
2) มาตรฐานการปลอ่ยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไมเ่กิน      35 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
3) มาตรฐานการปลอ่ยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไมเ่กิน        50 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

แต่ทัง้นี ้อนุญาตให้รัฐบาลท้องถ่ินสามารถบงัคบัใช้มาตรฐานใหม่ก่อนก าหนดเวลาข้างต้น นอกจากนีรั้ฐบาลจีนได้
ก าหนดอตัราการใช้เชือ้เพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกวา่ 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในปี 
2564 เช่นกัน โรงไฟฟ้าในปัจจุบนัของบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มไปแล้วบางส่วนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุม
มลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหมข้่างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบการผลิตให้อตัราการ
ใช้เชือ้เพลิงต ่าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง ในสว่นของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (SLG) ได้ใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงูระบบ ultra-super critical ที่มีอตัราการใช้เชือ้เพลิงต ่าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชั่วโมงและได้ออกแบบ
ระบบการควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศข้างต้นเช่นกนั 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  
(Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อสง่เสริมการป้องกนัและลดมลภาวะทาง
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อากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined 
Heat and Power Generation: CHP) ในอุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการที่น าแรงดันใน
เทคโนโลยี CHP ที่มีประสทิธิภาพสงูและปลอ่ยมลภาวะในปริมาณต ่ามาใช้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการที่น าแรงดนัมา
ใช้ส าหรับการผลติความร้อนในฤดหูนาวจะได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายดงักลา่วสง่ผลตอ่ดีตอ่โรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 
ซึ่งน าแรงดนัในเทคโนโลยี CHP มาใช้และสง่ผลให้สว่นขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี CHP ได้รับอนญุาตและรับการ
สนบัสนนุทัง้ด้านราคาและปริมาณรับซือ้ไฟจากรัฐบาลเป็นอนัดบัต้นๆ 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศควบคมุขนาดของโครงการโรงไฟฟา้ถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้ รวมถึงการด าเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ด าเนินการมา
เป็นเวลานาน แตไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานในเร่ืองประสทิธิภาพ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและคณุภาพ ไมอ่นมุตัิหรือ
ชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟา้และควบคมุกระบวนการอนมุตัิ
โรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด จากประกาศดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเป็นสาระส าคญั เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและ
ครบถ้วน  นอกจากนีโ้รงไฟฟา้ใหม ่ซานซี ลู ่กวง (Shanxi Lu Guang) บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีขัน้สงูระบบ Ultra-super 
Critical เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ิมปฏิรูประบบการไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะเก็บ
คา่ใช้จ่ายผา่นเครือขา่ยตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐก าหนด และไมส่ามารถหาก าไรจากผลตา่งระหวา่งการซือ้ไฟและการ
จ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผกูขาด เพิ่มการแข่งขนั ช่วยลดต้นทนุให้น้อยลงในคณุภาพที่ดีขึน้ และราคาไฟฟ้าก็
ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลกูค้ารายบริษัทและรายบุคคล โดยมีการน าร่องโครงการปฏิรูปราคาจ่ายไฟ 
(Power Transmission and Distribution Pricing Reform)ใน 12 มณฑล และมีการขยายสู่พืน้ที่ทั่วประเทศและ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่โรงไฟฟ้าในปี 2560 เพราะได้มีการท า
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้แล้ว อยา่งไรก็ตามหลงัมีการเปิดตลาดอยา่งเป็นทางการในปี 2563 บริษัทฯ ยงัสามารถท าสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการแข่งขนัในรูปของราคาซือ้ขายไฟฟ้า
(Power Tariff) และการจ่ายก าลงัไฟฟา้(dispatch) 

 รั ฐบาลสาธารณรัฐประชาชน จีนประกาศ  Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and 
Utilization Target Oriented Guidance System เพื่อสง่เสริมการส ารวจและการใช้พลงังานทดแทนตามกลยทุธ์การ
พฒันาด้านพลงังานที่ก าหนดเป้าหมายในการใช้พลงังานทดแทนเท่ากบัร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการบริโภค
โดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามล าดับ จากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนในอนาคต แต่ส่งผลดีต่อโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนซึ่งจะได้รับการ
สนบัสนนุ 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอตัราคา่ไฟฟา้ที่ก าหนดไว้(Feed-in-tariff: 
FIT) และเงินสนบัสนนุส าหรับพลงังานแสงอาทิตย์ตัง้แตปี่ 2560 จากร่างดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่ผลตอบแทนในอนาคต
ของธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับความเสี่ยงนีด้้วยการลดต้นทุนการพฒันา
โครงการให้เหมาะสม  
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 ในเดือนพฤษภาคม พ. ศ. 2560 NDRC และกระทรวงที่เก่ียวข้องได้ร่วมออกแผนระบบท าความร้อนแบบสะอาด 
ส าหรับฤดหูนาวในเขตภาคเหนือของจีน โดยมีระยะเวลาตัง้แตปี่ 2560 – 2564  ซึง่ครอบคลมุรวมทัง้สิน้ 28 เมือง โดย
เป็นการวางแผนที่ครอบคลมุ เร่ือง การท าความร้อนแบบสะอาด จากแหล่งให้ความร้อนต่างๆเพื่อทดแทนถ่านหินที่
น ามาใช้ในระบบผลิตไอน า้และน า้ร้อนอย่างเดียวขนาดเล็กในท้องถ่ิน ซึ่งจะกระจายอยู่ในภาคเหนือของประเทศจีน 
ทัง้นีร้ะบบผลติพลงังานความร้อนจากโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม (CHP) เช่น โรงไฟฟา้เจิง้ติง้ (ZD) คือ ระบบการ
ผลิตความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหิน แบบรวมศนูย์การผลิต ส าหรับชุมชน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหวา่งการรักษาสิง่แวดล้อมและการบริหารต้นทนุ เพื่อความยัง่ยนืในอนาคตส าหรับเมืองใหญ่ ซึง่ควรเป็นแหลง่ความ
ร้อนขัน้พืน้ฐาน ส าหรับเมืองและชนบทตอ่ไป 

 นโยบายในการทดแทนถ่านหิน โดยก๊าซธรรมชาติ เป็นนโยบายเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิในระบบผลิตไอ
น า้และน า้ร้อนอย่างเดียวขนาดเล็กในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการท าความร้อนแบบสะอาด ทัง้นี ้ไม่ได้เป็น
มาตรการที่จะทดแทนหน่วยผลิตพลงัความร้อนร่วมสว่นกลางซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกั  อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า
เจิง้ติง้ (ZD) อยู่ในระหว่างศึกษาทางเลือกในการเปลี่ยนเชือ้เพลิงถ่านหิน เป็น ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเบือ้งต้นพบว่าใน
ขณะนีค้า่ใช้จ่ายส าหรับจดัซือ้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตมิีราคาที่สงูกวา่ต้นทนุถ่านหินประมาณสองเทา่ และ ยงัคงประสบ
ปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเนื่องจากมีปริมาณส ารองไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดภาระด้านต้นทนุเพิ่มขึน้ส าหรับ
ลกูค้ารายยอ่ยที่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ประเทศญี่ปุ่น  

 วนัที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอตุสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ 
“METI”) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เร่ืองการลดระยะเวลาการรับซือ้ค่าไฟฟ้าอตัราคงที่แบบ  Feed-In-Tariff (FIT) โดยมี
การแก้ไขกฎหมายส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาและได้รับอนมุตัิข้อตกลงการเช่ือมต่อไฟฟ้าตัง้แต่วนัที่  1 
กันยายน 2559 จะต้องด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 3 ปี (Three-year rule) นบัตัง้แต่วนัที่ 1 
เมษายน 2560 โดยโครงการที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 จะถกูลดระยะเวลาซือ้ขายไฟฟา้
ตามความลา่ช้าของโครงการ 

 วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอตุสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ 
“METI”) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เร่ืองค่าไฟฟ้าอตัราคงที่แบบ Feed-In-Tariff (FIT) โดยแก้ไขกฎหมายส าหรับโครงการ
แสงอาทิตย์ซึ่งมีก าลงัผลิตมากกวา่ 10 กิโลวตัต์ที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการที่อยูใ่นขอบเขตของประกาศเพิ่มเติม
ดงันี ้
- โครงการท่ีได้รับการรับรองโดย METI ตัง้แต ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
- โครงการท่ีไมต่ิดเง่ือนไขกฎสามปี (Three-year rule) อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมวนัท่ี 1 เมษายน 2560 

โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดงักล่าว จะถูกลดอตัราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนุมตัิเป็นอตัรา 21 เยนต่อหน่วย 
ยกเว้นโครงการท่ีสามารถด าเนินการพฒันาโครงการได้ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 
1. โครงการท่ีมี“แผนการก่อสร้าง”ซึง่ได้รับอนมุตัิโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2561 หรือ 
2. โครงการท่ีได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างก่อนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2561 และ “แผนการก่อสร้าง” ได้รับอนมุตัิโดยหนว่ยงาน

ที่เก่ียวข้องภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และเร่ิมด าเนินการก่อสร้างภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562  
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ทัง้นี ้โครงการดงักลา่วจะต้องยื่นขอเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Grid Connection) ภายในวนัที่ 31 สิงหาคม 2562 และ
ได้รับการตอบรับภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เพื่อด ารงสิทธิในอตัราค่าไฟฟ้าคงที่ตามเดิม และโครงการดงักล่าว
จะต้องจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวนัที่ 30 กันยายน 2563 (Commercial Operation Date) ไม่เช่นนัน้ จะถูกลด
ระยะเวลาซือ้ขายไฟฟา้ตามความลา่ช้าของโครงการ บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการอยา่งใกล้ชิดในการ
ยื่นเอกสารขออนมุตัิและด าเนินการตามข้อยกเว้นดงักลา่ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่โครงการท่ีก าลงัพฒันาอยู่  

 รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศเปลีย่นแปลงนโยบายรับซือ้ไฟฟา้จากอตัราคา่ไฟฟา้ที่ก าหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT) ตลอดอายุ
โครงการ มาเป็นระบบการประมลู ส าหรับโครงการท่ีขออนญุาตหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 2560 ซึง่อาจมีผลท าให้ อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุลดลง ในโครงการใหมท่ีม่ีการประมลู อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม โดย
ศกึษาวิธีเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั เช่น การลดต้นทนุทางด้านการเงิน หรือ การพฒันาการโครงการร่วมกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจ       

 

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่เป็นความสญูเสียที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงที่ยงัไม่เคยปรากฏขึน้หรือไม่เคยมีประสบการณ์ ณ 
เวลาปัจจุบนั แต่เนื่องจากในอนาคตมกัจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ได้หลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลีย่นแปลงตามธรรมชาติ ซึง่ในบางเหตกุารณ์อาจจะไม่
สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบคุวามเสี่ยงได้แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 
พบวา่ ในระยะยาวความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหมม่ี 3 เร่ืองหลกั ได้แก่ ความเสีย่งจากเทคโนโลยีด้านพลงังานใหม ่ความเสีย่งจาก 
Digital Transformation สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค และความเสี่ยงจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น การ
ประชุมอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ที่ 24 (COP 24) ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสีย่งโดยรวบรวมข้อมลู และรายงานเหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ใหมใ่นอนาคตจากแหลง่ตา่ง ๆ 
เช่น World Economic Forum เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อน ามาปรับแผนกลยทุธ์บริษัทฯ ให้
เหมาะสม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์โดยมุ่งพฒันาพลงังานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เข้ามาผนวกกบั
การผลติพลงังาน เพื่อตอบโจทย์ด้านสิง่แวดล้อมของโลกที่เปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเป็นความต้องการด้านพลงังานท่ีเพิม่ขึน้ 
สะอาดขึน้ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่สูงขึน้  และการเช่ือมต่อสังคมดิจิตอล ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้
ท าการศกึษาเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในโรงไฟฟา้ (Predictive Maintenance) เป็นต้น 
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4.   ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company) 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัที่ประกอบธุรกิจมีสนิทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

รายการ บริษัท 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบัญช ี
(พนับาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ   1,026,371  ไมม่ี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,082,975 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ             389  ไมม่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,448  ไมม่ี 
ยานพาหนะ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 3,017  ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 851  ไมม่ี 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 426,172 ไมม่ี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 1,741,872 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 2,516 ไมม่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 6,102 ไมม่ี 
ยานพาหนะ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 3,063 ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 914,374 ไมม่ี 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 516,600 ไมม่ี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โจวผิงพีค เจ้าของ 2,016,507 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน โจวผิงพีค เจ้าของ 7 ไมม่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โจวผิงพีค เจ้าของ 1,241 ไมม่ี 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจ้าของ 4,475 ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 153,863 ไมม่ี 
รวมเป็นจ านวนมูลค่าทางบัญชี 7,901,843  

 
  



 

                                                                                                                                                       หน้า 51 

 

4.2 สิทธิในการใช้ที่ดนิของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัมีสทิธิในการใช้ทีด่ิน ดงันี ้

สถานที่ตัง้ 
ผู้ถอืครอง

สิทธ์ิ 
ขนาด 
(ตร.ม.) 

วันเร่ิมต้น วันสิน้สุด วัตถุประสงค์ 
มูลค่าตามบญัชีของ

สิทธิในการใช้สทิธิที่ดนิ 
(พนับาท) 

เขตเจิง้ติง้  
เมืองสอืเจียจวง 
มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท  
สอืเจียจวง
เฉิงเฟิง 

7,132 1 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
ที่ตัง้โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม
เจิง้ติง้ 

115,043 
67,354 1 มี.ค. 2541 1 พ.ย. 2590 
17,665 28 ธ.ค. 2559 26  มี.ค. 2605 
23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 

เขตหลวนหนาน  
เมืองถางซาน  
มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท 
ถงัซาน 
บ้านป ู

436,706 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 เพื่อใช้เป็น
ที่ตัง้โรงไฟฟา้
พลงังานร่วม
หลวนหนาน 

158,499 
2,100 22 ก.ย.2538 21 ก.ย. 2561 

860 22 มิ.ย. 2538 21 ก.ย. 2561 
1,686 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 

78 21 ก.พ. 2540 21 ก.พ. 2563 
1,656 22 ก.ย. 2538 21 ก.ย. 2561 

90,370 1 ม.ค. 2560 21 ธ.ค. 2609 
เขตโจวผิง  
เมืองบินโจว  
มณฑลซานตง 
ประเทศจีน 

บริษัท 
โจวผิงพีค 

105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
ที่ตัง้โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม
โจวผิง 

76,361 
18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 
24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 
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ค าศัพท์ส าคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิไฟฟ้า (เรียงล าดับอกัษรภาษาอังกฤษ) 

ค าศัพท์ ค าแปล 

Coal Power Plant โรงไฟฟา้ประเภทใช้ความร้อนจากเชือ้เพลงิถ่านหิน 

Combined Heat and 
Power Plant       
(โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม) 

โรงไฟฟ้าที่น าเอาเคร่ืองกนัหนัก๊าซ และเคร่ืองกงัหนัไอน า้มาใช้ร่วมกนั โดยน าความ
ร้อนจากไอเสยีที่ออกจากเคร่ืองกนัหนัก๊าซที่มีความร้อนสงูไปผา่นหม้อน า้ แล้วถ่ายเท
ความร้อนให้กบัน า้ ท าให้น า้เดือดกลายเป็นไอ ไปขบักังหนัไอน า้ ซึ่งต่ออยู่กบัเพลา
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ สามารถผลติกระแสไฟฟา้ออกมาได้อีกครัง้ 

Feed-in-tariff อตัรารับซือ้ไฟฟา้คงที่ตลอดอายโุครงการ 

Godo Kaisha            
(การลงทุนแบบจีเค) 

การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นโดยวิธีการจดัตัง้บริษัทประเภทจ ากดัความรับผิด 

Independent Power 
Producer (IPP) 

ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟา้ที่ตัง้อยูป่ากเหมืองถ่านหิน 

Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าที่ใช้พลงัความร้อนจากไอน า้หรือก๊าซ จากการเผาไหม้เชือ้เพลิงมาเป็นต้น
พลงัขบัเคลือ่นเคร่ืองกงัหนัไอน า้ 

Tokumei Kumiai structure โครงสร้างโทคเุมอิ คมุิไอ ซึง่เป็นการลงทนุโดยการเป็นหุ้นสว่นแบบญ่ีปุ่ นตามสญัญา
ระหวา่งนกัลงทนุและผู้ด าเนินกิจการโดยนกัลงทนุจะลงทนุจ านวนหนึง่ให้แก่ผู้ด าเนิน
กิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิ
ที่จะได้รับสว่นแบง่ปันก าไรท่ีเกิดจากกิจการท่ีร่วมลงทนุ 

Transmission Line อปุกรณ์ประเภทตวัน าท าหน้าที่ถ่ายทอดพลงังานไฟฟา้ไปสูป่ลายทาง 

 

4.3   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษัทฯ เป็นบริษัทฯท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีนโยบายการลงทนุหลกัในธุรกิจ
ไฟฟ้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง รวมถึงธุรกิจที่เกือ้หนนุซึง่มีระดบัความเสี่ยงโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเป็นที่ยอมรับได้ในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยได้รับผลตอบแทนการลงทนุไม่ต ่ากว่าระดบัมาตรฐานของธุรกิจนัน้  และสงูกว่าต้นทนุการเงิน (cost of capital) 
ของบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมมลูค่า 18,399.94 ล้านบาท หรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 38.58 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสยี และ เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมลูคา่ 
17,409.72 ล้านบาท หรือมีสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อยทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 38.52 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทนุ   
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในระหว่างปี 2550 บุคคลและกลุ่มบริษัท (“โจทก์”) ซึ่งเคยเป็นผู้พฒันาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ยื่นฟอ้ง บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) บริษัท บ้านปอูินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
และ บริษัทฯ(ซึ่งถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power Company Limited เป็นผู้ ได้รับสมัปทาน
เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาลลาว”)) รวมถึงผู้บริหารของกลุม่
บริษัท 3 คน เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจ าเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าร่วมท าสญัญาร่วมพฒันาโครงการ เพื่อ
ประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสา และได้ใช้สิทธิไม่สจุริตในการรายงานเท็จท าให้รัฐบาลลาวยกเลิกสมัปทานโครงการหงสา
ของโจทก์ เพื่อท่ีจะได้เข้าท าสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาวเอง โดยเรียกร้องให้จ าเลยชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นคา่ข้อมลู
โครงการหงสาจ านวน 2,000 ล้านบาท ค่าลงทนุในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาจ านวน 2,000 ล้านบาท และค่า
ขาดประโยชน์จากการที่ถกูรัฐบาลลาวยกเลิกสมัปทานโครงการหงสาอีกจ านวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นค่าเสียหายทัง้สิน้ 
63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ 

ในวนัที่ 20 กนัยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาวา่จ าเลยไม่ได้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการหงสา โจทก์ผิดสญัญาร่วม
พฒันาโครงการหงสา แตจ่ าเลยกระท าละเมิดด้วยการน าเอาข้อมลูโครงการหงสาของโจทก์ (ส าหรับการพฒันาโรงไฟฟา้ขนาด 
600 เมกะวตัต์) ไปใช้ในการพฒันาโครงการหงสาส าหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวตัต์ในปัจจุบนั และพิพากษาให้จ าเลย
เฉพาะบริษัทฯ และ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่โจทก์เป็นคา่ข้อมลูจ านวน 2,000 ล้านบาท และ
ค่าลงทนุในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจ านวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวน 4,000 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ และชดใช้ค่าเสียหายอนัได้แก่คา่ขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะ
ได้รับจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี 2571 ถึง ปี 2582 ปีละ 1,380 ล้าน
บาท ช าระทกุสิน้ปี เป็นจ านวนรวม 27,740 ล้านบาท รวมค่าเสียหายทัง้สิน้ 31,740 ล้านบาท ทัง้นี ้ศาลแพ่งได้ยกฟ้องบริษัท 
บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

ตอ่มาในปี 2557 ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษาให้ยกฟอ้งโจทก์ แตฝ่่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา 
ซึง่คดีได้เข้าสูก่ระบวนการพิจารณาในชัน้ฎีกาตัง้แตปี่ 2558  และในวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ศาลแพง่ได้อา่นค าพิพากษาศาลฎีกา 
กรณีโครงการโรงไฟฟา้หงสาโดยศาลฎีกามีค าพิพากษาสรุปได้ดงันี ้

1. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ เข้าร่วมท าสญัญาพฒันาโครงการเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู โดยไมม่ีเจตนาเข้าท าโครงการจริง  
ศาลพิจารณาวา่ จ าเลยมีความสจุริตในการเข้าท าสญัญาและมีเจตนาท าโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู  

2. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยว่า จ าเลยยกเลิกสญัญากบัผู้ รับเหมาเพื่อให้โครงการลา่ช้า อนัเป็นเหตใุห้รัฐบาลลาวยกเลิก
สมัปทานกบัโจทก์   
ศาลพิจารณาวา่ จ าเลยมีความสจุริต ท าเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตนุีใ้นการยกเลกิสมัปทานกบั
โจทก์ 

3. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยยยุงรัฐบาลลาว ให้ยกเลกิสมัปทานกบัโจทก์  
ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมีความสจุริต มิได้ยุยง การยกเลิกสมัปทานเป็นการตดัสินใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนลาว  
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4. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยใช้ข้อมลูโครงการของโจทก์  
ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์ จึงก าหนดให้จ าเลยทัง้สาม คือ บริษัทฯ บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ร่วมชดใชค่าใช้ข้อมลูแก่โจทก์เป็นจ านวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2550  

บริษัทฯ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และ บริษัท บ้านปอูินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้ปฏิบตัิตามค าพิพากษาฎีกาโดยชดใช้ค่า
ใช้ข้อมลูแก่โจทก์พร้อมดอกเบีย้ครบถ้วนเมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 คดีเป็นอนัยตุิ 
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ สถานที่ตัง้ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ช่ือบริษัท    : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือภาษาองักฤษ   : Banpu Power Public Company Limited 

 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ : BPP 

 ประกอบธุรกิจหลกั   : พลงังาน 

 เลขทะเบียนบริษัท   : บมจ. 152 

 ทนุจดทะเบียน   : 31,044,920,000 บาท 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,700 หุ้น  

      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว   : 30,510,217,000 บาท* 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,700 หุ้น  

      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 จ านวนหุ้น    : 3,051,021,700 หุ้น 

 ราคาพาร์    : 10 บาท (สบิบาท) 

 

หมายเหตุ : * ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม BPP-Warrant และจากการซ้ือหุ้นสามัญภายใต้
โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 3 จ านวน 2,526,700 หุ้น และ ครั้งที่ 4 จ านวน 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ 29 มีนาคม 2561 ตามล าดับ รวมเป็นจ านวนทุนช าระแล้วที่เพ่ิมข้ึนทั้งหมดจ านวน 
2,666,700 หุ้น หรือ  26,667,000  บาท 
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2. ช่ือ สถานที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายแล้ว 
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้ 
ส านักงานใหญ่ 

โทรศัพท์ 

1 บริษัท บ้านป ู 
เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุใน 
ธุรกิจพลงังาน 

31,044,920,000  
บาท 

30,510,217,000 
บาท 

3,051,021,700 10 บาท - 1550 อาคารธนภมูิ 
ชัน้ 26   
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทวี กทม.
10400 ประเทศไทย 

02 007 
6000 

บริษัทย่อย 
ไทย 

2 บริษัท บ้านป ู
โคล เพาเวอร์ 
จ ากดั 

ลงทนุใน 
ธุรกิจพลงังาน 

 5,921,587,160 
บาท  

 5,921,587,160 
บาท  

  592,158,716.00  10 บาท 99.99% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

1550 อาคารธนภมูิ 
ชัน้ 26   
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทวี กทม.
10400 ประเทศไทย 

02 007 
6000 

3 บริษัท บ้านป ูรี
นิวเอเบิล  
เอนเนอร์จี จ ากดั 

ลงทนุใน 
ธุรกิจพลงังาน 

960,000,000 
บาท 

960,000,000 
บาท 

96,000,000 10 บาท 99.99% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

1550 อาคารธนภมูิ 
ชัน้ 26   
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทวี กทม.
10400 ประเทศไทย 

02 007 
6000 

4 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์  
(เจแปน) จ ากดั 

ศึกษาและ
สนบัสนนุการ
ลงทนุใน

ประเทศญ่ีปุ่ น 

5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

500,000 10 บาท 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

1550 อาคารธนภมูิ 
ชัน้ 26   
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทวี กทม.
10400 ประเทศไทย 

02 007 
6000 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5 BPP 
Renewable  
Investment 
(China)  
Co., Ltd. 

Investment 
in renewable 

energy 
business 

 76,950,000 
USD  

 68,050,000 
USD  

NA NA 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู
รีนิวเอเบิล เอนเนอร์

จี จ ากดั 

Unit 108, No. 26 
Jiafeng Road, 
Pilot Free Trade 
Zone, Shanghai 
Province, 
P.R.China 

(8610) 
57580388 

6 Weifang 
Tian'en Jinshan 
Comprehensive 
Energy 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation  

83,000,000 
CNY 

83,000,000 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

Unit 205, No.16 
Shengli Street, 
Wushan Town, 
Anqiu County, 
Weifang City, 
Shandong 
Province, 
P.R.China 

(86531) 
86025858 
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 ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายแล้ว 
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้ 
ส านักงานใหญ่ 

โทรศัพท์ 

7 Anqiu Huineng 
New  
Energy Co., 
Ltd. 

Solar power  
generation  

66,000,000 
CNY 

66,000,000 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

No.19 Dafugou, 
Wushan Town, 
Anqiu County, 
Weifang City, 
Shandong 
Province, 
P.R.China 

(86531) 
86025858 

8 Anqiu City 
Hui’en  
PV Technology 
Co., Ltd.. 

Solar power  
generation  

62,000,000 
CNY 

62,000,000 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

No. 26 
Qinjiazhuangzi 
Village, Dasheng 
Town, Anqiu 
County, Weifang 
City, Shandong 
Province, 
P.R.China 

(86531) 
86025858 

9 Dongping 
Haoyuan Solar 
Power 
Generation  
Co., Ltd. 

Solar power  
generation  

69,000,000 
CNY 

69,000,000 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

East side of 
Xishan road 
North, Dongping 
County, Taian 
City, Shandong 
Province, 
P.R.China 

(86538) 
2092568 

10 Jiaxing Deyuan  
Energy-Saving  
Technology 
Co., Ltd. 

Solar power  
generation 

35,000,000 
USD 

150,735,586 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

Room 425, Jinxiu 
Dadao No.1, 
Yaozhuang 
Village, Jiashan 
County, Zhejiang 
Province, 
P.R.China 

(86531) 
86025858 

11 Shijiazhuang  
Chengfeng 
Cogen  
Co., Ltd. 

Power and 
steam  

generation 
and sales 

30,516,000 
USD 

30,516,000 
USD 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

North Beiguan, 
Zhengding 
County, 
Shijiazhuang City 
050800, Hebei 
Province, 
P.R.China 

(86311) 
85176918 

12 Banpu 
Investment  
(China) Co., 
Ltd. 

Investment 
in  

power 
business 

30,000,000 
USD 

30,000,000 
USD 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

9A, 9th Floor, 
Tower B, Gateway 
Plaza, No. 18 Xia 
Guang Li, North 
Road of East Third 
Ring, Chaoyang 
District, Beijing 
Province, 
P.R.China 

(8610) 
57580388 
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 ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายแล้ว 
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้ 
ส านักงานใหญ่ 

โทรศัพท์ 

13 Tangshan 
Banpu  
Heat and 
Power Co., Ltd. 

Power and 
steam  

generation 
and  

sales 

78,082,200 
USD 

78,082,200 
USD 

NA NA 87.92% 
(ถือโดย Pan-

Western Energy 
Corporation LLC) 

12.08% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., Ltd.) 

West of Gujiaying 
Villiage, Bensi 
Road, Luannan 
County, Tangshan 
City 063500, 
Hebei Province, 
P.R.China 

(86315) 
4168274 

14 Zouping Peak 
CHP 
Co., Ltd. 

Power and 
steam  

generation 
and  

sales 

261,800,000 
CNY 

261,800,000 
CNY 

NA NA 70.00% 
(ถือโดย Zouping 
Peak Pte. Ltd.) 

Xiwang Industrial 
Region, Handian 
Town, Zouping 
County, Binzhou 
City 256209, 
Shandong 
Province, 
P.R.China 

(86543) 
4615655 

15 Banpu Power 
Trading 
(Shandong) 
Co., Ltd. 

Power 
Trading 

20,000,000 
CNY 

0 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., Ltd.) 

Unit 2608, Tower 
C, No.11 Jingshi 
Road, Shizhong 
District, Jinan 
Province, 
P.R.China 

(86531) 
86025858 

16 Banpu Power 
Trading (Hebei) 
Co., Ltd. 

Power 
Trading 

20,000,000 
CNY 

0 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., Ltd.) 

North of Beiguan 
Village, 
Zhengding 
County, 
Shijiazhuang City, 
Hebei Province, 
P.R.China 

(86311) 
85176918 

17 Feicheng 
Xingyu Solar 
Power PV 
Technology 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation  

35,000,000 
CNY 

0 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd) 

Huangtuling 
Village,  
Anzhan Town, 
Feichang County, 
Tai'an City, 
Shandong 
Province, 
P.R.China 

0531-
86025858 

ฮ่องกง 

18 Akira Energy 
Limited 

Investment 
in  

renewable 
energy  

business 

7,000,000  
HKD 

7,000,000  
HKD 

7,000,000 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอเบิล 
เอนเนอร์จี จ ากดั) 

9th Floor, York 
House, The 
Landmark, 15 
Queen’s Rd, 
Central, Hong 
Kong 

852 2522 
8101 
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 ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายแล้ว 
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้ 
ส านักงานใหญ่ 

โทรศัพท์ 

19 Akira Energy 

(South) Limited
2
 

Investment 
in  

renewable 
energy  

business 

500  
HKD 

500  
HKD 

500 1 100.00% 
(ถือโดย Akira 

Energy Limited) 

9th Floor, York 
House, The 
Landmark, 15 
Queen’s Road, 
Central, Hong 
Kong 

852 2522 
8101 

มอริเซียส 

20 Banpu Power  
International 
Limited 

Investment 
in  

power 
business 

63,050,000  
USD 

63,050,000  
USD 

63,050,000 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue  
de L' Institut, 
Ebene,  
Republic of 
Mauritius 

230  
404 8000 

สิงคโปร์ 

21 Zouping Peak 
Pte. Ltd. 

Investment 
in  

power 
business 

NA 2 
SGD 

2 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00 % 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

8 Marina 
Boulevard  
#05-02, Marina 
Bay Financial 
Centre, Singapore 
018981 

65 6338 
1888 

22 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

Investment 
in  

power 
business 

NA 90,177,391 
USD 

83,132,663 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
International 

Limited) 

8 Marina 
Boulevard  
#05-02, Marina 
Bay Financial 
Centre, Singapore 
018981 

65 6338 
1888 

23 Banpu 
Renewable  
Singapore 
Pte.Ltd. 

Investment 
in renewable 

energy 
business 

NA 5,800,442,364 
JPY 
OR 

55,987,676.69 
USD 

5,800,442,364 
OR  

55,987,675 

ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู 
รีนิวเอเบิล  

เอนเนอร์จี จ ากดั) 

8 Marina 
Boulevard  
#05-02, Marina 
Bay Financial 
Centre, Singapore 
018981 

65 6338 
1888 

24 BRE Singapore 
Pte. Ltd. 

Investment 
in renewable 

energy 
business 

NA 696,001 
USD 

696,001 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู 
รีนิวเอเบิล  

เอนเนอร์จี จ ากดั) 

8 Marina 
Boulevard  
#05-02, Marina 
Bay Financial 
Centre, Singapore 
018981 

65 6338 
1888 

หมู่เกาะเคย์แมน 

25 Pan-Western 
Energy 
Corporation 
LLC 

Investment 
in power 

bussiness 

100,000 
USD 

100,000 
USD 

10,000,000 0.01 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

PO Box 309, 
Ugland House, 
Grand Cayman, 
KY1-1104 
Cayman Islands 

1 345 949 
8066 

หมายเหตุ * Under Corporate Law 

                                                           
2 Akira Energy (South) Limited ได้ด าเนินการจดทะเบียนเลกิบริษัทเสร็จสิน้ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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 ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายแล้ว 
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้ 
ส านักงานใหญ่ 

โทรศัพท์ 

ญ่ีปุ่น 

26 Banpu Power  
Trading G.K. 

Energy 
Trading 

30,000,000 
JPY 

30,000,000 
JPY 

NA ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อ

หน่วย** 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building  
33th floor, 3-2-5, 
Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, 
Tokyo, 
Japan 100-6033 

81 3 6205  
4665 

เวียดนาม 
27 BPP Vinh Chau  

Wind Power 
Limited Liability 
Company 

Wind Power 
Production,  

Power 
Transmission 

and 
distribution 

11,638,000,000  
VND 

11,638,000,000  
VND 

11,638,000,000 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อ

หน่วย** 

100.00% 
(ถือโดย BRE 

Singapore Pte. 
Ltd.) 

No. 22 Bui Thi 
Xuan Street, 
Quarter 1, Ward 2, 
Soc Trang City, 
Soc Trang 
Province, 
Vietnam. 

849 0988 
5015 

บริษัทร่วม 
อินโดนีเซีย 

28 PT. ITM Banpu 
Power 

Investment 
in power 
business 

1,200,000,000,000  
IDR 

300,000,000,000 
IDR 

300,000 1,000,000 30.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

Pondok Indah 
Office Tower III, 
3rd Floor, Jalan 
Sultan Iskandar 
Muda Pondok 
Indah Kav V-TA, 
Jakarta Selatan, 
Indonesia 

6221 
29328100 

การร่วมค้า 
ไทย 

29 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย

กระแสไฟฟา้ 

12,010,000,000 
บาท 

12,010,000,000 
บาท 

120,100,000 100 49.99% 
(ถือโดย บริษัท บ้านป ู
โคล เพาเวอร์ จ ากดั) 

0.01% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อตุสาหกรรมมาบตา
พดุ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย 

038 925 
100 

จีน 

30 Shanxi Lu 
Guang Power 
Co., Ltd. 

Power 
generating 
and sales 

1,500,000,000 
CNY 

975,000,000 
CNY 

NA NA 30.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

Songcunxiang, 
Zhangzi County, 
Changzhi City, 
Shanxi Province, 
P.R.China 
 
 
 
 
 

(86355) 
8580511 
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 ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายแล้ว 
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้ 
ส านักงานใหญ่ 

โทรศัพท์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

31 Hongsa Power  
Company 
Limited 

Power 
generating 
ans sales 

927,000,000 
USD 

927,000,000 
USD 

92,700,000 10 40.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

NNN Building 4th 
Floor, Room 
No.D5 Bourichan 
Road, 
Phonsinouane 
Village, Sisattanak 
District, Vientiane 
Capital, Lao PDR 

856 (0) 
2122 483 

32 Phu Fai Mining  
Company 
Limited 

Mining 
concession 

50,000 
USD 

50,000 
USD 

5,000 10 37.50% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

NNN Building 4th 
Floor, Room 
No.D5 Bourichan 
Road, 
Phonsinouane 
Village, Sisattanak 
District, Vientiane 
Capital, Lao PDR 

857 (0) 
2122 483 

สิงคโปร์ 

33 Aizu Energy 
Pte. Ltd. 

Investment 
in renewable 

energy 
business 

1,391,973,406.83 
JPY 
หรือ 

1,7630,952.87 USD 

1,391,973,406.83 
JPY 
หรือ 

1,7630,952.87 
USD 

1,391,973,406 
หรือ 

17,630,949 

ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อ

หน่วย** 

75.00% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู 
รีนิวเอเบิล  

เอนเนอร์จี จ ากดั) 

8 Marina 
Boulevard  
#05-02, Marina 
Bay Financial 
Centre, Singapore 
018981 

65 6338 
1888 

ญ่ีปุ่น 

34 Digital Energy  
Solutions 
Corporation 

Electricity 
sales  
and 

management 

50,000,000 
JPY 

50,000,000 
JPY 

5,000 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อ

หน่วย** 

35.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building  
33floor, 3-2-5, 
Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, 
Tokyo, 
Japan 100-6033 

NA 
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3. ชื่อ สถานที่ตัง้ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
1. นายทะเบยีนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์      +66 (0) 2009 9000 กด 01 

2. ผู้สอบบญัชี นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร์ 
เลขที่  179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์      +66 (0) 2844 1000 

3. ที่ปรึกษาทางการเงิน --ไมม่-ี- 

4. ที่ปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้ 
    สญัญาการจดัการ 

บริษัทฯ ไมไ่ด้วา่จ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ  
เป็นการประจ าถาวร แตจ่ะมกีารวา่จ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน)  
เป็นการเฉพาะเร่ืองเฉพาะกรณีตามความจ าเป็นในการด าเนินงานเป็นครัง้
คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะด าเนินการภายใต้การก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นส าคญั 

5. สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่เป็นประจ า ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศประมาณ 30 แหง่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ช่ือบริษัท    : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือภาษาองักฤษ   : Banpu Power Public Company Limited 

 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ : BPP 

 ประกอบธุรกิจหลกั   : พลงังาน 

 เลขทะเบียนบริษัท   : บมจ. 152 

 ทนุจดทะเบียน   : 31,044,920,000 บาท 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,700 หุ้น  

      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว   : 30,510,217,000 บาท* 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,700 หุ้น  

      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 จ านวนหุ้น    : 3,051,021,700 หุ้น 

 ราคาพาร์    : 10 บาท (สบิบาท) 

 

หมายเหตุ : * ทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญตำม BPP-Warrant และจำกกำรซ้ือหุ้นสำมัญภำยใต้
โครงกำร BPP-ESOP ครัง้ที่ 3 จ ำนวน 2,526,700 หุ้น และ ครั้งที่ 4 จ ำนวน 140,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
เมื่อวนัที่ 29 ธันวำคม 2560 และ 29 มีนำคม 2561 ตำมล ำดบั รวมเป็นจ ำนวนทุนช ำระแล้วที่เพ่ิมข้ึนทั้งหมดจ ำนวน 
2,666,700 หุ้น หรือ  26,667,000  บำท 
 

 

  

7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ 
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7.2  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1.    บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)     2,397,199,497 78.570 
2.    กองทนุเปิด บวัหลวงทศพล 48,028,200 1.574 
3.    กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 47,489,500 1.557 
4.    กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,426,400 0.669 
5.    บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 14,930,257 0.489 
6.    SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 14,812,136 0.485 
7.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 13,578,610 0.445 
8.    กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว 11,361,950 0.372 
9.    กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 11,253,700 0.369 
10.  กองทนุเปิด บวัแก้ว 10,128,300 0.332 

รวม 2,589,208,550 84.862 
 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น  
- ไมม่ี-  
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7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัส ารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด
และภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อก าหนดทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการหลงัหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทนุ และเสนอผู้ ถือหุ้น
เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผา่นมาของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นดงันี ้

หมายเหตุ : * เงินปันผลประจ ำปีจ ำนวนเงินรวม 1,830 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ซ่ึงได้จ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำง
กำลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 3,051,021,7001 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 915 ล้ำนบำท ดังนัน้คงเหลือกำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บำท ให้ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 3,051,021,7001 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน
ทัง้ส้ิน 915 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำร้อยละ 48 ของก ำไรสทุธิรวม 

1จ ำนวนหุ้นรวมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่รวมจ ำนวนหุ้นทีอ่ำจจะเพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของกลุ่มบริษัทบ้ำนปูฯ โดยไม่รวมถึง
กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัภำยใต้โครงกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที ่8 ในวนัที ่29 มีนำคม 2562 

  

ปี 
เงนิปันผล

ประจ าปีต่อหุ้น  
(บาทต่อหุ้น) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
คร่ึงปีแรก 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
คร่ึงปีหลัง 
(ล้านบาท) 

รวมเงนิปัน 
ผลทัง้ปี 

(ล้านบาท) 

อัตราการจ่าย 
เงนิปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ (%) 

2557 4.0 2,092 2,409 - 2,409 115.15 

2558 4.0 2,075 2,409 - 2,409 116.11 

    2559* 0.67 4,138 1,606 761 2,367 57.00 

    2560 0.60 4,155 914 915 1,829 44.00 

2561 0.60 3,813 915 915 1,830 48.00 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้ บริหาร ส่วนของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการ
อิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทัง้คณะ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
3. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ   กรรมการ 
4. นายระวิ คอศิริ   กรรมการ 
5. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  กรรมการอิสระ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการอิสระ 
7. นางสมฤดี ชยัมงคล   กรรมการ 
8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์   กรรมการ 
9. นายสธีุ สขุเรือน   กรรมการ 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ประกอบด้วย นายชนินท์ วอ่งกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชยัมงคล หรือนายสธีุ สขุเรือน หรือนายวรวฒุิ ลนีานนท์ หรือนายเมธี 
เอือ้อภิญญกลุ หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลให้การบริหาร
จดัการเป็นไปตามเปา้หมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและ
ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้ในปัจจุบันและในระยะยาว
รวมทัง้การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

8.   โครงสร้างการจัดการ 
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ในการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบ
การด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ.2561” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วย ค านิยามที่เก่ียวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 
วาระการด ารงต าเหน่งและการพ้นจากต าเหน่ง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีง ซึง่คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบตัิไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. แนวปฏิบตัินีเ้รียกวา่ “แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 
2558 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ.2561” 

ข้อ 2.  ให้ใช้แนวปฏิบตัินีต้ัง้แตว่นัท่ีประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป โดยให้ยกเลกิแนวปฏิบตัิบริษัท บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 

ข้อ 3. นิยามของค าที่ส าคญั ในแนวปฏิบตัินี ้
 3.1.     “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 3.2.     “คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 3.3.     “กรรมการบริษัท” หมายความวา่ กรรมการของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 3.4.     “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 
 3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 3.6. “ผู้ที่เก่ียวข้อง”  หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทนัน้ 

 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้ นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทนัน้ 

 3.9. “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

 3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ข้อ 4. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท 
 4.1. มีกรรมการบริษัทจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และเลอืกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 4.2. มีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ 
 4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดและต้องไมต่ ่ากวา่ 3 คน 
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 4.4. กรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยต าแหนง่ 
 4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 4.7. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 4.8. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการ

บริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นอีกไมไ่ด้ 

 4.9. เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
ข้อ 5. คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ก าหนดเกณฑ์คณุสมบตัิของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยก าหนดคณุสมบตัิ
ที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ 
 5.1.  คณุสมบตัิทัว่ไป 
  (1) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
  (2) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท 
  (3) ไมเ่คยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ศาลให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน 
  (4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
  (5) เป็นผู้ ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนไมเ่กิน 5 บริษัท 
  (6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability) 
  (7) ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
  (8) มีวฒุิภาวะ ความมัน่คง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ 
  (9) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
  (10) คณุลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 
 5.2. ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้าน

บญัชี และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ 
 5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิทัว่ไป และความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณุสมบตัิ 

“กรรมการอิสระ” ตามที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบตัินี ้
ข้อ 6.    วาระการด ารงต าแหนง่ และการพ้นจากต าแหนง่ 
 6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 6.2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื่อง 
 6.3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม

ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 6.4. กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายเุมื่อมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประชุมสามญัประจ าปี ซึ่ง

มีขึน้หลงัจากที่กรรมการบริษัทผู้นัน้มีอายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 
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 6.6. นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกจากต าแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไป

ถึงบริษัทฯ 
  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
  (4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

  (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
ข้อ 7.    อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้เร่ือง
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 
 7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
 7.2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ

งบประมาณ และแนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 
 7.3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 
 7.4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที่ได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 15 และมีจ านวนเกิน 1,000 ล้าน

บาท 
 7.5. การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดักับเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
มลูคา่เกินกวา่ที่มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 7.6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ ที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน 
ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

 7.7. การท าสญัญาใดๆ ที่ไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ     และสัญญาที่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

 7.8. การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามที่
ก าหนดใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 
 7.10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 7.11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 
 7.12. การเปลีย่นนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเสีย่งและการเก็บ

รักษาเงิน 
 7.13. การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 
 7.14. การก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร 
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 7.15. การแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน 

 7.16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนกังาน 

 7.17. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

 7.18. การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง่ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจดงักลา่ว 

 7.19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการยอ่ย 
 7.20. การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  สง่เสริมการมี

จิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรม และ
นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

 7.21. การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
 7.22. การจดทะเบียนตัง้บริษัทใหม ่และแจ้งเลกิบริษัท 
 7.23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
 7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลู

ภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดย
ก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิดงันี ้

  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชีได้แก่รายงานผลการด าเนินงาน
และงบการเงินและรายงานประจ าปีกรรมการพึงละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทไม่น้อย
กวา่ 30 วนัก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การร่วม/ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุ 
การออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซือ้หุ้ นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่
ได้รับทราบข้อมลูจนถึงวนัท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

 7.25. การปรับเปลีย่นขอบเขตอ านาจพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1– 7.24 
ข้อ 8.    การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการออกเสยีง 
 8.1. ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระท าแทนก็

ได้ 
 8.3. ประธานกรรมการบริษัทก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริษัทไม่น้อย

กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะนบัเป็น

องค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 
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 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่
ประชมุให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 8.7. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีมาประชมุ 
 8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ 

มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
บริษัทท่ีเหลอือยู ่

 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง่ให้มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไม่
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎ
บตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัที่บริษัทฯ 
มีตอ่บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน
สร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตัิการด้าน
ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ ๆ ให้กบักรรมการทกุคน ทัง้ในด้านการก ากบัดแูล
กิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม ่ๆ ฯลฯ โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการสมัมนา
และศึกษาในหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัที่มีช่ือเสียงอื่น 
ๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ และจดัให้ผู้บริหารท่ีได้เข้าร่วม
อบรมสมัมนาเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังาน ได้มีโอกาสแบ่งบนัประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่
กรรมการทา่นอื่นด้วย โดยในปี 2561 มีกรรมการท่ีเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ รายชื่อหลกัสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program (AACP) รุ่น 29/2018 

สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Knowledge Sharing : BPP Assets 
Management & Reporting 

บริษัท บ้านปู  เพาเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

Knowledge Sharing : BPP Risk 
Management & Reporting 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

Knowledge Sharing : Insurance for Power 
Business (Assets) 

บริษัท บ้านปู  เพาเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ หลกัสตูร IT Governance (ITG) รุ่น 7/2018 
(IOD) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Knowledge Sharing : BPP Assets 
Management & Reporting 

บริษั ท  บ้ านปู  เพาเวอ ร์ จ ากัด 
(มหาชน) 
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รายชื่อกรรมการ รายชื่อหลกัสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน 

Knowledge Sharing : BPP Risk 
Management & Reporting 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

Knowledge Sharing : Insurance for Power 
Business (Assets) 

บริษั ท  บ้ านปู  เพาเวอ ร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ Knowledge Sharing : BPP Assets 
Management & Reporting 

บริษั ท  บ้ านปู  เพาเวอ ร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

Knowledge Sharing : BPP Risk 
Management & Reporting 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

Knowledge Sharing : Insurance for Power 
Business (Assets) 

บริษั ท  บ้ านปู  เพาเวอ ร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

4. นายสธีุ สขุเรือน หลกัสตูร Director Certification  

Program  (DCP) รุ่นท่ี 254/2018 (IOD) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองที่สนใจอยา่งอิสระ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจดัท า Board Retreat เพื่อให้กรรมการทกุคนมีโอกาสน าเสนอประเด็นตา่งๆ ที่
น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ตอ่การท างานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์ส าหรับการวางแนวทางการบริหารจดัการของ
ฝ่ายบริหารและแผนสบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี และเร่ิมให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทัง้การประเมินความเป็น
อิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาก าหนดแบบการประเมินท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ท่ีก าหนด
ไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อย
แตล่ะคณะตัง้แตปี่ 2560  
 
8.2   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ถึงวนั
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบญัชี
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หรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการ
สอบทานความถกูต้องและความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตัง้นางสาวอรวรรณ ภนู า้ทรัพย์ ให้
ด ารงต าแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 
2561 โดยมีประสบการณ์กวา่ 15 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อม
ทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัท า
รายงานหรือให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  
(ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หวัข้อ https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1 ) 
 
8.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  ประธานกรรมการ 
2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
3. นายระวิ คอศิริ   กรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะ
สิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่ในเดือนสงิหาคมปี 2564 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลกั 2 ด้าน คือ การ
พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้การติดตามการ
ปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้ และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดต าแหน่งเพื่อสรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรับ
การด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการสายขึน้ไป) และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ
หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแล้วแต่กรณี  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ  
https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-2 ) 

 

8.4 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสมฤดี ชยัมงคล    กรรมการ 
3. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ    กรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิน้สดุ
วาระการด ารงต าแหนง่ในเดือนสงิหาคมปี 2564 

https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1
https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-2
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมตัิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
หวัข้อ https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-3 ) 
 

8.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นายสธีุ สขุเรือน       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์* ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
3. นายชยัรัตน์  จนัทร์หอม        ผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานธุรกิจไฟฟา้ประเทศจีน 

4. นางบปุผชาติ มีเจริญ**       ผู้อ านวยการสายอาวโุส–บริหารพฒันาองค์กรและเลขานกุารบริษัท 
5. นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน 

6. นายคทายทุธ์ ชพูลู On Secondment as Managing Director – Hongsa Power  
 Company Limited 

หมายเหตุ :  
* นำยประพนัธ์ ลิขิตวชัรปกรณ์ ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบติักำร โดยมีผลวนัที ่1 มกรำคม 2562 
** นำงบุปผชำติ มีเจริญ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสำยอำวุโสสำยงำนธุรกิจไฟฟ้ำประเทศเวียดนำม โดยมีผลวนัที่ 1 
กมุภำพนัธ์ 2562 

อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทก าหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผล
การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามล าดบั โดยใช้เปา้หมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ี
เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจ าปี และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 56-1 เร่ืองอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) 

 
8.6 กรรมการอิสระมีจ านวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  กรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการอิสระ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 
2559 (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 
2559) 
  
  

https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-3
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8.7 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นางบปุผชาติ มีเจริญ* ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2560 โดยที่
ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการเก่ียวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจดัท าและการ
เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และด าเนินการอื่นๆ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด (คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในรายงาน 56-1 เร่ือง 
รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร) 

หมายเหตุ: * นำงบุปผชำติ มีเจริญ  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสำยอำวุโสสำยงำนธุรกิจไฟฟ้ำประเทศเวียดนำม 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติแต่งตัง้ นำงสำวทศันีย์ ภสัสรภำคย์ ให้ท ำหนำ้ทีเ่ลขำนกุำรบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562 

 

บริษัท 

7 
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.ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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8.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
คา่ตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลกัษณะที่เหมาะสมโดยค านึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเช่ือมโยงกบัผลปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) 
เพื่อสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจ าเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วม
ประชมุแต่ละครัง้ สว่นบ าเหน็จกรรมการประจ าปีจะเช่ือมโยงกบัการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น และการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการแต่
ละคณะเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ประธาน กรรมการ 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน) 52,000 40,000 
1.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครัง้  

เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชมุ(บาท/ครัง้) 
26,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชมุ (บาท/ครัง้) 

31,200 24,000 

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครัง้) 

26,000 20,000 
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1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
1.1 คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบีย้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวน

เงินรวมทัง้สิน้ 10,904,625.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

เบีย้ประชุม (บาท) 
บ าเหน็จ

กรรมการ1 

ค่าตอบ 
แทนรวม 
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร 
ประธำนกรรมกำร/ ประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

       
912,600.00 

      
187,200.00  

                                     
-    

               
75,400.00  

 
1,677,419.00  

   

2,852,619.00  

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

        
682,000.00  

              
243,360.00  

                                     
-    

                              
-    

         
1,290,323.00  

           

2,215,683.00  

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  
เอือ้อาภรณ์ 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน/ กรรมกำรตรวจสอบ/  
กรรมกำรอิสระ 

        
646,000.00  

              
139,200.00  

                       
98,800.00  

                              
-    

         

1,290,323.00  

           

2,174,323.00  

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ/ 
กรรมกำร 

        
702,000.00  

                              
-    

                                     
-    

               
58,000.00  

                              
-    

           

760,000.00  

5. นายเมธี เอือ้ภิญญกลุ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำร 

        
662,000.00  

                              
-    

                       
76,000.00  

                              
-    

                              
-    

           

738,000.00  

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำร 

        
468,000.00  

                              
-    

                                     
-    

                              
-    

                              
-    

           

468,000.00  

7. นายระวิ คอศิริ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ/ 
กรรมกำร 

        
702,000.00  

                              
-    

                                     
-    

               
58,000.00  

                              
-    

           

760,000.00  

8. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ 
กรรมกำร 

        
468,000.00  

                              
-    

                                     
-    

                              
-    

                              
-    

           

468,000.00  

9. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร 

        
468,000.00  

                              
-    

                                     
-    

                              
-    

                              
-    

           

468,000.00  

รวม 10,904,625.00  

                                                           
1
 ส าหรับบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 ต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจ านวนเงินรวม 4,258,065 บาท   

   เน่ืองจากกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจ านงในการไมข่อรับบ าเหน็จกรรมการ 2561 

หมายเหตุ: นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรข้ำงต้นแลว้ กรรมกำรยงัได้รบัสวสัดิกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี ท่ำนละ 50,000 บำท/ปี และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เข้ำสมัมนำ อบรมหลกัสูตรของ IOD รวมถึงสถำบนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้ เป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
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1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินการของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแตล่ะบคุคล 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี  2561 จ านวนราย ปี  2560 
เงินเดือนรวม 5 30,868,623 6 34,929,700 
โบนสัรวม 5 13,924,750 6 13,463,950 

รวม 5 45,238,178 6 48,393,650 
หมำยเหต:ุ  - ปี 2561: ผูบ้ริหำร 5 คน ไดแ้ก่ 1.นำยสธีุ สขุเรือน 2.นำงบปุผชำติ มีเจริญ 3.นำยบรรจบ กิจพำนิช 4.นำยชยัรัตน์  จนัทร์หอม  

5.นำยคทำยทุธ์ ชูพูล  
 - ปี 2560: ผูบ้ริหำร 6 คน ไดแ้ก่ 1.นำยวรวฒิุ ลีนำนนท์  2.นำงสำวจรียำ เชิดเกียรติศกัด์ิ  3.นำงบปุผชำติ มีเจริญ  

4.นำยวนัชยั เลิศสำโรจน์ (ด ำรงต ำแหนง่ผูอ้ ำนวยกำรสำยอำวโุสสำยงำนปฏิบติักำรธุรกิจไฟฟำ้–กลุ่มธุรกิจ 2 ในไตรมำสที ่1 – 2)  
5. นำยชยัรัตน์ จนัทร์หอม (ด ำรงต ำแหนง่ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำรธุรกิจไฟฟำ้–กลุ่มธุรกิจ 2ในไตรมำสที ่3 – 4  
แทนนำยวนัชยั เลิศสำโรจน์)  6.นำยสมศกัด์ิ สิทธินำมสวุรรณ  7. นำยบรรจบ กิจพำนิช 

 
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

2.1 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(หน่วย: บาท) จ านวนราย ปี 2561 จ านวนราย ปี 2560 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 5 1,492,614 6 2,096,982 

2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (BPP-ESOP) 
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย (BPP-ESOP) และอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ10 บาท ภายใต้โครงการดงักลา่ว โดยได้อนมุตัิจดัสรร BPP-ESOP จ านวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 61 ของโครงการ ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิงานของ
กรรมการและพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยที่ทุ่มเทท างานและผลกัดนัธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวหน้ามา
โดยตลอด ส าหรับ BPP-ESOP จ านวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงักลา่ว 
มีมติให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนัน้ ในปี 2561 ได้มีการ
จดัสรร BPP-ESOP ให้กบักรรมการและผู้บริหารรวม 3 ทา่น โดยรายละเอียดของการใช้สทิธิมีดงันี ้ 
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ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดงันี ้
ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
จ านวนหุ้นที่ 

สามารถใช้สิทธิ 

23.10 วนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นสามญั - 19 ตลุาคม 2564   10% ของหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 
25.20 19 ตลุาคม 2560 - 19 ตลุาคม 2564 15% ของหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 
27.30 19 ตลุาคม 2561 - 19 ตลุาคม 2564 20% ของหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 
29.40 19 ตลุาคม 2562 - 19 ตลุาคม 2564 25% ของหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 
31.50 19 ตลุาคม 2563 - 19 ตลุาคม 2564 30% ของหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 

ก าหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เป็นดงันี ้
ใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้ ทุกวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม นบัแต่วนัใช้
สทิธิครัง้แรก ยกเว้นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส 
รวมทัง้บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัท ท่าน
นัน้ได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท หลงัจากนัน้หากกรรมการบริษัท รวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
มีการท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  กรรมการท่านนัน้ จะรายงานการซือ้
ขายหลกัทรัพย์นัน้ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไปทกุครัง้ 

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม (ลด) 

1.) รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร - - - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - - 

2.) นายหยกพร   ตนัตเิศวตรัตน์  60,000 60,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -  - - 

3.) ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต  เอือ้อาภรณ์ 80,000 60,000 20,000 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - - 

4.) นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 1,495,711 1,495,711 - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 330,000 330,000 - 

5.) นายเมธี    เอือ้อภิญญกลุ 431,500 341,500 90,000 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 33,400 33,400 - 

6.) นางสมฤดี     ชยัมงคล 1,622,179 812,179 810,000 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - - 

7.) นายระวิ  คอศิริ 60,000 60,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 62,142 62,142 - 
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ชื่อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม (ลด) 

8.) นายวรวฒุิ ลนีานนท์ 100,000 100,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 1,100 1,100 - 

9.) นายสธีุ สขุเรือน 14,000 14,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -  - - 

10.) นางบปุผชาติ มีเจริญ* 155,888 70,888 85,000 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -  - - 

11.) นายบรรจบ กิจพานิช 798 798 - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - - 

12.) นายชยัรัตน์  จนัทร์หอม 57,624 7,624 50,000 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -  - - 
13.) นายคทายทุธ์ ชพูลู 25,743 n/a - 

14.) นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์** - n/a - 

  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - n/a - 

หมายเหตุ 
* นำงบปุผชำติ มีเจริญ ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสำยอำวโุส สำยงำนธุรกิจไฟฟำ้ในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม 
โดยมีผลวนัที ่1 กมุภำพนัธ์ 2562  

*  นำยประพนัธ์ ลิขิตวชัรปกรณ์ ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบติักำร โดยมีผลวนัที ่1 มกรำคม 2562  

 
8.9  บุคลากร 

(1) จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

พนักงานในประเทศ จ านวนพนักงาน (คน) 
ประเทศไทย 32 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 919 
ประเทศญ่ีปุ่ น 15 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 2 

รวม 968 
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 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2561 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่ น และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้ 476,021,242.02 บาท  

หน่วย : บาท ปี 2561 ปี 2560 

เงินเดือน 353,319,249.34 349,154,502.12 

โบนสั 122,701,992.68 84,021,530.83 

รวม 476,021,242.02 433,176,032.95 

 
2.2 คา่ตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่ น และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้า
กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังาน เป็นจ านวนทัง้สิน้ 13,507,151.85  บาท 

หน่วย : บาท ปี 2561 ปี 2560 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 13,507,151.85 2,177,613.36 

 
(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี –  

(4) การบริหารบคุคลากรของบริษัท 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้บริษัทฯ จึง
น าความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และวฒันธรรมองค์กรของบริษัท 
บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับในระดบัสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยามนษุย์ของบริษัทฯ 

บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเช่ือว่า
พนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญที่สุด บริษัทฯ จึงยึดหลัก 3 ประการ ในการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน 
(Performance Base) และ หลกัการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) 
โดยบริษัทฯ สนบัสนนุการท างานร่วมกนัภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) มาอย่างยาวนาน ทัง้ด้าน เชือ้
ชาติ  ภาษา วัฒนธรรม อายุ และประเทศที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการท างาน
ร่วมกนั และขบัเคลือ่นนวตักรรมของบริษัทฯ ให้ธุรกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ เช่ือมัน่วา่วฒันธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่ง จะเป็นรากฐานส าคญัให้ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน เห็นได้
จากความส าเร็จที่บริษัทฯ ยึดมั่น “บ้านปู สปิริต” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่
ผู้บริหารและพนกังานบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทกุคนถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงานตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ 2547 นบัเป็น
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เวลากวา่ 14 ปี จวบจนกระทัง่บริษัทฯ ได้ถอดรหสั “บ้านปสูปิริต” ให้สอดรับกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที่
รวดเร็ว “บ้านป ูสปิริต” จึงพฒันาขึน้เป็น “บ้านป ูฮาร์ท” อนัประกอบด้วย 3 คณุลกัษณะ ได้แก่ Passionate 
ใจรัก Innovative สร้างสรรค์ และ Committed มุง่มัน่ยืนหยดั 

เพื่อตอบสนองทิศทางการขยายตวัทางธุรกิจที่รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นที่
ส าคญั (Material Issue) ในการพฒันาศกัยภาพและการบริหารทรัพยากรบคุลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนบัเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์ที่สนับสนุนการบริหารก าลงัพลขององค์กรให้ตอบรับกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
ประเด็นที่ส าคญั (Material Issue)ได้แก่ 

 การบริหารผลงาน  

 การพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 การยดึมัน่ในวฒันธรรมคา่นิยมร่วม  
 

 

การบริหารผลงาน 
การสร้างตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน นบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารผลงานของบคุลากร เพื่อขบัเคลื่อน
องค์กรให้บรรลเุป้าหมายได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตวัชีว้ดัจะต้องสะท้อนผลการปฏิบตัิงานที่เป็นจริง มี
ความเป็นธรรม และมีมาตรฐาน ส าหรับในปีนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการบริหารผลงานเพื่อให้เป็นไปตามที่กลา่ว
ข้างต้น ดงัตอ่ไปนี ้

 ปรับปรุงเคร่ืองมือในการบริหารผลการปฎิบตัิงานของพนกังานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 
โดยใช้ระบบตวัชีว้ดัผลงานหลกั หรือ Key Performance Indicator (KPI) ซึ่งพนกังานทกุคนจะก าหนด
เปา้หมายและแผนงานที่ส าคญัของตนเอง ให้สอดคล้องกบัแผนงานประจ าปีและแผนกลยทุธ์ขององค์กร 
ทัง้นีผู้้บริหารจะน า Corporate KPI มากระจายให้กบัพนกังานทกุระดบั (KPI deployment) เพื่อบริหาร
ผลงานไปในทิศทางเดียวกนักบัเปา้หมายของบริษัทฯ  

 ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน KPI โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ KPI ตามผลงานหลกั (Work related) 
คิดเป็นคะแนน 70% และ KPI จากการประเมินพฤติกรรมตามวฒันธรรมองค์กร (Behavior Base) คิด
เป็นคะแนน 30%  

 ปรับปรุงมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตัิงานให้มีแนวปฏิบตัิเดียวกันทัง้องค์กร โดยก าหนดให้
ตวัชีว้ดัแต่ละตวัต้องมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อย 1 เกณฑ์ จากจ านวน 4 เกณฑ์
ได้แก่ 
1. เกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantity) 2. เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าของงานและเวลา (Progress and Time) 
3. เกณฑ์ด้านการใช้งบประมาณ (Cost) 4. เกณฑ์ด้านความถกูต้องและคุณภาพงาน (Accuracy and 
Quality) 

 ก าหนดตัวชี ว้ัดที่นอกเหนือจากงานของตนเอง  เช่น ตัวชี ว้ัดที่ เก่ียวข้องกับทักษะการบริหาร
ผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดตวัชีว้ดัความเป็นผู้น า (Leadership KPI) ให้กบัพนกังานระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป เพื่อให้ผู้จดัการฝ่ายได้ตระหนกัว่า นอกจากการบริหารการท างานในหน่วยงานแล้ว 
การเอาใจใสแ่ละดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชายงัเป็นสว่นหนึง่ที่จะช่วยพฒันางานในหนว่ยงานให้ดียิ่งขึน้  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนกังานรับทราบและเข้าใจถึงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
อยา่งชดัเจน  
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาภาวะผู้น าและศกัยภาพของบคุลากรทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง ในฐานะที่
เป็นปัจจยัหลกัเสริมก าลงัขบัเคลือ่นการขยายตวัทางธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนัในระยะยาว  โดย
มีการพฒันาดงัตอ่ไปนี ้
แนวทางการบริหารจดัการ 
1) การบริหารแผนสบืทอดต าแหนง่ที่ส าคญั 

 มีคณะกรรมการพิจารณาผู้สบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan Committee) เพื่อบริหารแผนสบืทอด
ต าแหน่งที่ส าคัญ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย พิจารณาคัดเลือกและติดตามการ
พัฒนาผู้ สืบทอกต าแหน่งงานที่ส าคัญขององค์กร (Succession Planning and High Potential 
Management)  

 จดัท าคณุลกัษณะที่ส าคญัของต าแหน่งงาน (Key and Critical Position Profile) และก าหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการระบแุละคดัสรรตอ่ไป 

 ด าเนินการระบแุละคดัสรรผู้ที่คาดว่าจะได้รับการสืบทอดต าแหน่ง โดยหนว่ยงานทรัพยากรมนษุย์จะ
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการวางแผนสบืทอดต าแหนง่  

 จดัท า ติดตาม และประเมินผลแบบการพฒันาศกัยภาพแบบรายบคุคล (Individual Development 
Program: IDP) ของผู้ ที่ ได้ รับการคัดสรร โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษ ย์จะท างานร่วมกับ
คณะกรรมการวางแผนสบืทอดต าแหนง่ 

 ทบทวนแผนการพัฒนาผู้ สืบทอดต าแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท การระบุ Critical roles 
เพื่อน าไปจัดท าแนวทางการคดัเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งและแผนพฒันาต่อไป นอกจากนีย้งัได้มีการ
ประชมุเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพฒันาดงักลา่ว 

 ได้ริเร่ิมมีการจัดท าการประเมินผล (Assessment) ส าหรับกลุ่มพนักงานที่ได้รับการระบุว่าผู้ มี
ศกัยภาพสงูตามแนวทางของบริษัทท่ีปรึกษาระดบัสากล 

2) การพฒันาความสามารถของพนกังาน 
บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้น าและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้พฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ทางธุรกิจและให้ตอบโจทย์การเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะการท างานแบบใหม่ (New Skill Set) ภายใต้แนวคิด Digital Transformation เพื่อยกระดับ
ศกัยภาพของบุคลากรไปอีกขัน้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงสนบัสนุนให้พนักงานในทุกระดับเข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูรที่มีความหลากหลายมากขึน้ เพื่อพฒันาบคุลากรให้รองรับการขยายตวัทางธุรกิจและความสามารถ
ในการแขง่ขนั  
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมของพนกังานและผู้บริหารในแต่ละปี ผ่านการพิจารณาปัจจัย
ตา่งๆ จากสายงานทรัพยากรมนษุย์ เพื่อเป็นสว่นประกอบในการออกแบบ โดยแบ่งเป็นหลกัสตูรในระยะสัน้ 
(เฉพาะปีนัน้) และในระยะยาว (ตามแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ) ซึง่บริษัทฯ ได้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 การออกแบบหลกัสตูรในการฝึกอบรมระยะสัน้ จะเน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของพนกังานรายบคุคล จะพิจารณาจาก 
1) แผนการฝึกอบรมรายบคุคลในปีนัน้ๆ 
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2) แนวทางในการพฒันาทกัษะความสามารถของพนกังานท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับแตล่ะหนว่ยงาน 
3) องค์ความรู้ส าคญัที่ก าลงัได้รับความสนใจส าหรับปีนัน้ๆ 

 การออกแบบหลกัสตูรในการฝึกอบรมระยะยาว จะเน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของ
บริษัทฯ และตอบสนองแนวโน้มความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงยังได้พิจารณาจากแนวโน้มความ
ต้องการในทกัษะใหม่ๆ  ของตลาดโลก เพื่อเป็นการเตรียมพนกังานขององค์กรให้สามารถก้าวน ากระแส
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ อีกทัง้ยงัเน้นการเช่ือมโยงความหลากหลายของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจอยู ่

 การก าหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกันตามระดับต าแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพสงูสดุ และสนบัสนนุผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะระดบัด้วย 
ดงัตอ่ไปนี ้
1) การจดัท า Banpu Global Leadership Road Map ได้ออกแบบโดยค านงึถึง ความรู้ที่จ าเป็นในการ

ท างาน (Working System), ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อื่น (People Skills) และทกัษะ
ทางการบริหาร (Managerial Skills) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทัง้ Leadership 
Competency และ Functional Competency เพื่อให้บุคลากรในระดับพนักงาน  จนถึงระดับ
ผู้จดัการฝ่าย ได้เพิ่มพนูความรู้ความสามารถในการท างานและความเป็นผู้น าควบคูก่นั  

2) ได้มีการปรับปรุง Leadership Competency เพื่อให้สอดคล้องไปกบัแผนยทุธศาสตร์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ระหวา่งปี 2559 - 2563  

ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับในปี 2561 นี ้บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรพฒันาผู้น าและการพฒันาศกัยภาพของพนกังานดงัตอ่ไปนี ้

หลักสูตร วัตถุประสงค์หลัก ระดับ 

Banpu Engaging Leader  การพัฒนาผู้ บริหารให้เป็นผู้ น าที่ เสริมสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรให้แก่พนักงาน ซึ่งผู้ บริหารถือเป็น
บุคคลที่พนักงานสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้
ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด รวมถึงเสริมสร้างทักษะที่
จ าเป็นในการบริหารและพัฒนาพนักงานให้แก่
ผู้บริหาร เช่น การโค้ชช่ิง การสร้างแรงจูงใจและแรง
บันดาลใจ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
บริหารทีมงานเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัและสง่เสริมการ
บริหารงานให้เกิดประสทิธิภาพ 

- ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ
ผู้อ านวยการสาย 

- ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป 
 

Banpu Global Leadership 
Development Program: 
Business Leader 

การพัฒนาความสามารถในการบริหารงาน เพื่อผล
การด าเนินงานท่ียัง่ยืนตามกลยทุธ์ขององค์กร 

ผู้อ านวยการสาย 
 

Banpu Global Leadership 
Development Program: 
First Line Leader 

การพฒันาความสามารถที่หลากหลายในการบริหาร
ทีมงานเพื่อขบัเคลื่อนแผนงานไปสูภ่าคปฏิบตัิ รวมถึง
การสง่เสริมแบง่ปันประสบการณ์การท างานจริง 

ผู้จดัการฝ่าย 
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หลักสูตร วัตถุประสงค์หลัก ระดับ 

Banpu Global Leadership 
Development Program:   
Future Leader 

การพฒันาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเป็นผู้บริหารใน
อนาคต 

หวัหน้าแผนก  
 

 
ตารางแสดงพนักงานที่ได้รับการอบรมพัฒนาภาวะผู้น า 

ระดับ 
จ านวน
ทัง้หมด 

จ านวนร้อย
ละที่เข้าอบรม 

จ านวนชั่วโมง
อบรม (ชม.) 

จ านวนชั่วโมง
อบรมต่อหัว (ชม.) 

ผู้อ านวยการสายขึน้ไป 10 70 153 15.3 
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป   9 78 282 31.3 
ผู้จดัการแผนก 19 37 504 26.5 

วัฒนธรรมองค์กร 
จากความส าเร็จที่บริษัทฯ ยึดมัน่ “บ้านป ูสปิริต” ซึ่งเป็นวฒันธรรมขององค์กรในกลุม่บริษัทบ้านปฯู ที่ผู้บริหาร
และพนกังานบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคน และทุกประเทศถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงานต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2547 
นบัเป็นเวลากว่า 14 ปี ส่งผลให้พนักงานในกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง
ราบร่ืน เทา่เทียม ปราศจากความแตกตา่งทางเพศ เชือ้ชาติ และศาสนา โดยพนกังานมีทศันคติที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันและร่วมกันสร้างพนัธสญัญาที่จะช่วยให้การปฏิบตัิงานส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จวบ
จนกระทัง่บริษัทฯ ได้ถอดรหสั “บ้านป ูสปิริต” ให้สอดรับกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว “บ้านป ูสปิริต” 
จึงพฒันาขึน้เป็น “บ้านป ูฮาร์ท” อนัประกอบด้วย คา่นิยมหลกั 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ 
(Innovative) และมุง่มัน่ยืนหยดั (Committed)  

บริษัทฯ ได้เปิดตวัค่านิยมร่วมใหม่ “บ้านปู ฮาร์ท” ให้เป็นวฒันธรรมหลกัขององค์กร เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 
2561 โดยหลงัจากเดือนกรกฎาคมปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จดักิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อค่านิยมร่วมใหม่ที่ยึดถือและใช้ในการปฏิบตัิงานของพนกังานทัง้ใน
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ น อนัจะน าไปสูก่ลยทุธ์การพฒันาพฤติกรรมใหม ่ให้เกิด
พลงัร่วมที่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นการด าเนินธุรกิจที่มัน่คงอยา่งยัง่ยืน  

ผลการด าเนินงาน 
บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ให้ความส าคญักับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ก้าวล า้น าหน้า เพื่อพฒันารูปแบบการท างานและ
นวตักรรมใหม่ๆ ต่อยอดศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจ ทัง้นีเ้มื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทฯ จดักิจกรรม “6th 

BANPU Innovation Convention 2018: The Power of Digital Connection” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ ซึง่เป็นโครงการท่ีบ้านป ูเพาเวอร์ฯ และกลุม่บริษัทบ้านปฯู ร่วมกนัจดัขึน้ทกุปีที่ส านกังานใหญ่ ประเทศ
ไทย โดยสนับสนุนให้พนักงานในหลากหลายประเทศเข้าร่วมน าเสนอโครงการที่เป็นนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง
เสมอมา เพื่อสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมทัง้แบ่งปันความรู้ภายใน
องค์กร และเป็นเวทีท่ีเเสดงศกัยภาพของพนกังาน  

ในปีนี ้มีพนกังานจากทกุประเทศเข้าร่วมกวา่ 140 คน และมี 10 ทีมทีผ่่านการคดัเลอืก ได้น าเสนอโครงการและ
เร่ืองราวแหง่ความส าเร็จด้านนวตักรรมที่ช่วยพฒันากระบวนการและผลการท างานขององค์กร สร้างแรงบนัดาล
ใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมงาน  
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ส าหรับในปีนี ้กลุม่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ได้สง่เข้าประกวดจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
Project Name By 

1. Ash Pipe Balancing Retrofit of Medium Temp Separation Boilers  Zheng Ding Power Plant Team 
2. Desalination Sea Water in RO Plant BLCP Power Plant Team 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในหลกัการบริหารจดัการท่ีมีระบบและกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญั ซึง่ได้
ก าหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี  2558 โดยจดัท าเป็นฉบบั
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิอนัเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็น
แนวปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ 

ในปี 2558 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้
ร้องเรียน (Whistleblower Policy) และนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้
แนวปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เร่ือง การให้-รับของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดและได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption's: CAC) เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561 

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินถึงประสิทธิภาพในการน านโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์ กร โดยใช้  Key 
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) ในส่วนของการยึดมั่นในความถูกต้อง 
(Integrity) เป็นตวัชีว้ดั โดยผลการประเมินมีทัง้การจ าแนกตามระดบัพนกังานและจ าแนกตามสถานที่ปฏิบตัิการอยู่ใน
เกณฑ์ที่นา่พอใจ 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ตามที่ก าหนดไว้  ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ที่มุ่ง
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการ
สือ่สารไปยงัพนกังานในองค์กรทกุระดบัด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านนโยบาย 

 จดัท าแนวปฏิบตัิเร่ืองการให้-รับของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

 ปรับปรุงแนวปฏิบตัิบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 โดยเพิ่ม
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในส่ วนอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

ด้านการอบรมและการประชาสมัพนัธ์ 

 จดัให้มีการอบรมหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
และมีการทดสอบความรู้ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีผา่นระบบ E-Learning  

 ท าการสื่อสารให้กบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังานรับทราบและตระหนกัถึงการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ผ่าน
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อสง่เสริมการสือ่สารแบบสองทางระหว่างพนกังานและบริษัทฯ โดย
สนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไมต้่องระบตุวัตนของผู้ ร้อง  

9.   การก ากับดูแลกิจการ 
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 จัดกิจกรรม “Knowledge Sharing เร่ือง การต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน 

 จดักิจกรรม Anti-Corruption Commitment ของผู้บริหารและพนกังาน  

 จดัให้พนกังานทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อสง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานใน
ทุกระดบัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีจริยธรรมในการด าเนิธุรกิจพร้อมกับการยึดมัน่และยืนหยดัอยู่บน
ความถกูต้อง โดยในปี 2561 ได้น าเสนอแนวความคิด “CG Light the way ” โดยภายในงานมีการเผยแพร่แนว
ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั เร่ือง การให้-รับของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้มีสว่นได้เสีย 
และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังาน และบริษัทในเครือ ที่ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตาม  

ด้านการประเมินความเสีย่ง 

 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อหามาตรการป้องกนัการทจุริต
คอร์รัปชัน่  

 จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบงานที่ส าคญั 
เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง การบนัทึกบญัชี เป็นต้น พร้อมทัง้ติดตามความก้าวหน้าของแผนจดัการความเสี่ยงอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มีหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่ง
ต่อมาส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง โดยแบง่เป็น 5 ด้านดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อสทิธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล
อย่างชัดเจนที่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้ นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับ
สารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสนิใจ สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ สิทธิในการ
เลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ สทิธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลก าไร 
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ในการประชุมผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา รวมถึงสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สทิธิออกเสยีงในการประชุม หรือมอบฉนัทะ
ให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่เป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตัง้ค าถามได้อยา่งเทา่
เทียมกนั 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ด าเนินการโดยประกาศผ่านตลท. เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเร่ือง
ระหวา่งวนัท่ี 1 – 30 ธนัวาคม 2560 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.banpupower.com/agm-
detail/all/all/0/5/ ) โดยระบขุัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ในปี 2561 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
รอยลั พารากอน ฮอลล์ 3 ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 9 คน และได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้ นของบริษัทฯ เป็นผู้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/  ก่อนการประชุม 30 วนั และภายหลงั
การประชุม 14 วนั บริษัทฯ ได้น ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาส
เสนอข้อแก้ไขหากเห็นวา่การบนัทกึมตกิารประชมุไมถ่กูต้อง โดยสามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วนั หลงัจากที่ได้เปิดเผย
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ รวมถึงจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอและทนัเวลา เพื่อการตดัสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
จ านวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้สงัเกตการณ์
อิสระจากส านกังานกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วย 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามข้อสงสยัตา่ง ๆ  ในแตล่ะวาระการประชมุ โดยประธานท่ีประชมุสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นและขอค าอธิบายเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

  

https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/
https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/
https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/
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การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตามการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยในปี 2561 จดัให้ผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟา้บีแอลซีพี จงัหวดัระยอง จ านวน 80 คน ในวนัจนัทร์ที่ 11 
มิถนุายน 2561 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก าหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 
เจ้าหนี ้หนว่ยงานรัฐบาล ชมุชนที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่ตลอดจนสงัคมสว่นรวม โดยได้ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุใน
การประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั มีหลกัปฏิบตัิที่ส าคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบ
ต่อผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และสงัคมส่วนรวม 
โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ท าความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการ
คุ้มครองสทิธิและได้รับการปฏิบตัิด้วยดี 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ตัง้แต่ปี 2558 เพื่อเป็นกลไกส าหรับผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมลูที่ได้จากรายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั นโยบายนีจ้ดัท าขึน้เพื่อให้ผู้มีสว่นได้
เสียที่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระท า
ดงักลา่วได้โดยผู้มีสว่นได้เสยีที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ  นอกจากนีน้โยบายยงัได้คลอบคลมุถึง  

 การรักษาข้อมูลเป็นความลบั เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมัน่ใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่าง
จริงจงัและผู้มีสว่นได้เสยีที่แจ้งเบาะแสจะไมไ่ด้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสจุริต 

 การคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียน  บริษัทฯ จะไมก่ระท าการใดที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอื่นใด
ที่รับจ้างท างานให้แกบ่ริษัทฯ ไมว่า่จะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน หรือสถานท่ีท างาน สัง่พกั
งาน ขม่ขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไมเ่ป็นธรรมต่อ
บคุคลดงักลา่ว 

ส าหรับช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน พนกังานและบคุคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน โดย สง่จดหมายถึง 
เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 26 อาคารธนภมูิ 
1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ  

เว็บไซต์ https://www.banpupower.com/complaints_handling  

โดยบริษัทฯ ได้ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2561 ไมม่ีการแจ้งเร่ืองร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ผ่าน
ทัง้ 2 ช่องทางดงักลา่วข้างต้น 

https://www.banpupower.com/complaints_handling
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นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัแล้ว บริษัทฯ ยงัก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเก่ียวกบัการให้
และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที่ปรากฏใน
คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้

ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน  
(1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า 

ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  
(2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพ

แรงงาน หรือบคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางที่มิชอบ  
 
ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

(1) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับของขวญัหรือของก านลัใด ๆ จากคูค้่า หรือผู้ที่
บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกับการผูกมัด
ทางธุรกิจ 

(2) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจาก
บคุคลที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสาร และท าความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้ บริหารและ
พนกังานจากหนว่ยธุรกิจตา่ง ๆ  และได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเร่ืองการให้-รับ
ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้มีสว่นได้เสยี และการบนัทึกรายงานการรับของขวญัในระบบ ซึง่ถือเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน และบริษัทในเครือ ที่จะต้องถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

พนกังาน 
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนกังานเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อ
พนกังานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีจะให้การปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทัง้ในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ซึง่ประกอบด้วย  
 1)  นโยบายการสรรหาและคดัเลือกบคุลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ท้องถ่ินประเพณี กฎระเบียบเก่ียวข้องกับการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ
อยา่งเคร่งครัด  
 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายก าหนด
คา่ตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และยดึมัน่ในการให้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทัง้ด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เช่ือมโยงกับการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี ้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาด
ภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการน าระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบตัิใช้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัตัง้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทกุขัน้ตอนการ
บริหารค่าตอบแทน  โครงสร้างคา่ตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแขง่ขนัในตลาดแรงงานได้ อีกทัง้มี



 

หน้า 93 

 

การส ารวจดชันีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนกังานและค่าจ้างกับบริษัทชัน้น าในตลาด
อยา่งสม ่าเสมอ  

 3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทได้ก าหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาของพนักงานทุกระดบั โดยจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพฒันาบคุลากรในทกุประเทศ ทัง้นี ้แนวทางการพฒันาศกัยภาพพนกังาน นอกเหนือจากการ
เรียนรู้จากการท างานจริง (On-the-Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ การ
เรียนรู้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และการแบง่ปัน ประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการด าเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการ
เจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน และสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี หวัข้อ การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ของบริษัทฯ  

ลกูค้า 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ที่จะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้
ตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อลกูค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีจะยึดมัน่ในการรักษาและ
ปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าไว้กบัลกูค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคณุภาพ ตรงตามหรือสงู
กว่าความคาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมลูขา่วสารที่ถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุารณ์ การ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นที่
วางใจของลกูค้า ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ  

จากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลกูค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสมัพันธ์กับหน่วยงาน
ราชการในท้องถ่ิน การสร้างความนา่เช่ือถือกบัชุมชนท้องถ่ิน และการท่ีบริษัทฯ ได้สนบัสนนุกิจกรรมของชุมชนอยา่ง
ตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชมุชนท้องถ่ินวา่เป็นบริษัทฯ ผู้จดัหาพลงังานท่ีมีความพร้อม
และมัน่คง นอกจากนี ้ยงัเน้นถึงการรักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ 

คูค้่า/เจ้าหนี ้

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาที่ตกลงกนัไว้  ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานที่
ถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี  ้
(2) กรณีที่มีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สจุริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผย

รายละเอียดตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
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(3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้อง
รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคูม่ือจริยธรรม 

เนื่องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) จึงได้น า
นโยบายการจดัซือ้ รวมถึงระเบียบการปฎิบตัิงานจดัซือ้ ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายทางด้าน
บรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ มาสูแ่นวปฎิบตัิ บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการจดัซือ้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การคดัเลือกผู้ขายหรือผู้ ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดคุณลกัษณะของคุณภาพของสินค้า 
ขอบเขตการให้บริการ ข้อมลูทางเทคนิค รายละเอียดและเง่ือนไขทางการค้า และข้อก าหนดการช าระเงินของสินค้า
หรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น  

คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทาง
การค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้า ไม่ละเมิด
ความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กลา่วหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้
ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

ชมุชนและสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดลุระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพฒันาของชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกนั และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมัน่
ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่และพยายามยกระดบั
คณุภาพของสงัคมอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชนตา่ง ๆ  

ช่องทางในการติดตอ่บริษัทฯ 
ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับริษัทฯ ได้ดงันี  ้

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่:  ชัน้ 26 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
  แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์:   +66 2007 6000 
โทรสาร:   +66 2007 6060 
เว็บไซต์:   www.banpupower.com 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท: E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์:  E-mail: investor_relations@banpupower.co.th  
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ความขดัแย้งของผลประโยชน์  

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบตัิส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานให้หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการดงักล่าวต้องกระท าโดยมีราคาและ
เง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที่มีสว่นได้เสียในรายการนัน้ 
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากนี ้คู่มือจริยธรรมธุรกิจยงัก าหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนกังาน มีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้
เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้ ๆ เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ บคุคลเหลา่นัน้จะต้องท าสญัญารักษาความลบั (Confidentiality Agreement) 
ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลท.และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย  Market Sensitive Information และแนวปฏิบตัิในการจดัการข้อมลูลบัที่
มีผลตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ที่ปรึกษา และบริษัทในเครือ ที่
ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามโดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

1. จดัให้มีระบบควบคมุภายในเพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลูลบั  
2. ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรผา่นการสื่อสารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บคุคลที่เก่ียวข้องตระหนกัถึงหน้าที่

ในการรักษาความลบัของบริษัทฯ  
3. จ ากัดจ านวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลบัให้น้อยที่สดุเท่าที่จ าเป็น (Need to Know Basis) มีระบบ

ควบคมุคูส่ญัญาและผู้ให้บริการอื่นของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้  
4. ระมดัระวงัในกรณีการรับหรือสง่ต่อข้อมลูให้แก่บคุคลที่สาม โดยทกุฝ่ายต้องตระหนกัรู้ถึงภาระหน้าที่ของ

ตนในสว่นท่ีเก่ียวข้องในการใช้และการควบคมุข้อมลูลบั 
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุที่เหมาะสม 

การเปิดเผยข้อมลูกบัผู้ลงทนุ 

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและด้านอื่นที่เก่ียวกบัธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
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เคร่งครัด นอกจากนัน้ บริษัทฯ จดัให้มีการสือ่สารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหนว่ยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ ในขณะที่หนว่ยงานสื่อสารองค์กรท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ 
ไปยังผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทัง้ในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน 
เพื่อให้กลุม่บคุคลดงักลา่วได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถึงและตรงเวลา 

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการน าเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และสือ่มวลชน ดงันี ้
ล าดับ การเปิดเผยและการน าเสนอข้อมูล จ านวนครัง้ 

1. พบนกัลงทนุตา่งประเทศ (Road Show) 2 
2. พบนกัลงทนุในประเทศ (Local Road Show) 4 
3. จดัแถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและประจ าปี (Analyst Meeting)  4 
4. ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ" (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลการ

ด าเนินงานประจ าไตรมาส 
4 

5. การพบนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (Company Visit) 24 
6. การให้ข้อมลูนกัลงทนุผา่น Conference Call 15 
7. การสมัภาษณ์ผู้บริหาร 10 
8. จดัแถลงขา่วแก่สือ่มวลชน (Press Conference) เพื่อชีแ้จงผลประกอบการ 2 
9. การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) เพื่อชีแ้จงผลประกอบการและ

กลยทุธ์ธุรกิจ 
4 

11. การน าผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุเข้าเยี่ยมชมกิจการ 1 
12. การจดันิทรรศการ 1 

 นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่าง ๆ ผา่นเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.banpupower.com เพื่อให้ผู้มี
สว่นได้เสียกลุม่อื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมลูอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง ผู้สนใจสามารถติดตอ่สอบถามหรือขอข้อมลูต่าง ๆ 
จากหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศพัท์หมายเลข  02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-
6060 หรือ Email: investor_relations@banpupower.co.th  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไว้ใน "แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกบั
หน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบตัิ
ดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท 
คณุสมบตัิกรรมการอิสระ ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน วาระการด ารงต าแหนง่และการพ้นจากต าแหน่ง อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีงลงคะแนน 

mailto:investor_relations@banpupower.co.th
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คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยืนขององค์กร ติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้มีการทบทวนแผนกลยทุธ์เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลกั
เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ พัฒนา และน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทัง้นีไ้ด้ก าหนดอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อยา่งชดัเจน นอกจากนีป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอ านาจการบริหารให้
ผู้บริหารระดบัรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ตารางอ านาจ
อนมุตัิ (Delegation of Authority)  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการด าเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็น
รูปธรรม และการได้มาซึ่งความส าเร็จนัน้ต้องอยู่ภายใต้หลกัการการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่ก าหนดเป้าหมายไว้ในวิสยัทัศน์ และพันธกิจ รวมถึง
อุดมการณ์ ค่านิยมหลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังาน โดยก าหนดเป็นค าแนะน าส าหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ให้
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเก่ียวข้องกับ
พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และสงัคมสว่นรวม  

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที่จะต้องรับทราบ ท า
ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนกังานทุกคนต้องลง
นามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสมัพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรม  

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ในปี 2561 ฝ่ายบริหารและ
พนักงานยังร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก 
สร้างสรรค์ และมุง่มัน่ยืนหยดั เพื่อเสริมสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรที่ดีร่วมกนั ส าหรับพนกังานทกุระดบัทัง้ใน
และตา่งประเทศ 

2. ก าหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

จากแนวทางที่ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จดัท า และน าเสนอทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตราก าลังพลประจ าปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 

ในการจดัท าแผนกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสีย่งและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการด าเนิน
แนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ตา่ง ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิในหลกัการ
แผนกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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3.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบนัมีกรรมการ
จ านวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 คน  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 คน ซึ่งมี
กรรมการอิสระจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ
กรรมการที่เป็นอิสระแล้ว เห็นว่าสดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระมีความเหมาะสม
แล้ว 

4.   การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท 
อ านาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

5.   การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึ่งได้ก าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า
ตลอดทัง้ปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นในการประชุม โดยมีการก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจน มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ซึง่กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและ
แสดงความเห็นอยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ ใน
กรณีที่กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

ทัง้นี ้มีการบนัทกึการประชมุจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากที่ผา่นการรับรองจากที่ประชมุแล้วจะมีการลง
นามรับรองความถกูต้องของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท เอกสารที่จดัเก็บจะมี
ทัง้บนัทึกการประชุมซึ่งถกูจดัเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีเป็นต้นฉบบั และการสแกนต้นฉบบัเพื่อความสะดวก
ส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ นอกจากนีย้งัมีการจดัเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึ ง
เอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บนัทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้างอิงย้อนหลงั
ได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจดัเก็บท่ีปลอดภยัจากการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาข้อมลู และความเสีย่งจากภยัพิบตัิ
ตา่ง ๆ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุมประจ าปี 2561 

วาระปกติ วาระพเิศษ รวม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.
นริศ ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 – 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

12/12 0 12/12 

2. นายหยกพร  
ตนัตเิศวตรัตน์ 

กรรมการอิสระ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 – 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

11/12 0 11/12 

3. ศาสตราจารย์ ดร. 
บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ 

กรรมการอิสระ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 – 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

10/12 0 10/12 

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ เม.ย. 2559* - วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

12/12 0 12/12 
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รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุมประจ าปี 2561 

วาระปกติ วาระพเิศษ รวม 

5. นายเมธี เอือ้ภิญญกลุ กรรมการ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 – 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

10/12 0 10/12 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 – 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

12/12 0 12/12 

7. นายระว ิคอศริิ กรรมการ เม.ย. 2559* - วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

12/12 0 12/12 

8. นายวรวฒุ ิลีนานนท์ กรรมการ เม.ย. 2559* - วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

12/12 0 12/12 

9. นายสธีุ สขุเรือน กรรมการ 1 มกราคม 2561 – วนัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563** 

12/12 0 12/12 

หมายเหตุ:  
* ในปี 2559 เป็นปีแรกของกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท ซ่ึงตำมข้อบังคับบริษัท ก ำหนดให้ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ของกำรจัดตัง้บริษัทจด
ทะเบียน กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระโดยกำรจบัฉลำก และในปีที่ 3 กรรมกำรที่อยู่ในวำระนำนที่สุด เป็นผู้พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ซ่ึง
ได้แก่ นำยชนินท์ ว่องกศุลกิจ  นำยระวิ คอศิริ  และนำยวรวฒิุ ลีนำนนท์ 
** นำยสธีุ สุขเรือน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนนำยอคัรพงษ์ ไทยำนนท์ ทัง้นี ้ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระทีย่งัเหลืออยู่ของนำยอคัรพงษ์ 

ไทยำนนท์ กล่ำวคือ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2561 ถึงวนัประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  

6. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจ าในการจดัท ารายงานงบ
การเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย า้ให้ผู้จดัท าใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคณุภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น
รายงานท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเช่ือถือได้ 

 
7. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านบญัชีและการเงิน ด้านการบริหาร
การดแูลทรัพย์สนิ การปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงั
มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ ถือหุ้น 
และทรัพย์สินของบริษัทฯ ก ากับดูแลให้ส านักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึง่ในกลไก
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ส าคญัที่จะขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน ส านกังานตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานการควบคมุภายใน
ของกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงานส าคญั ครอบคลมุหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุน ให้ค าปรึกษา
และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่ง เพื่อพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานของ
บริษัทฯ ไปสูค่วามเป็นเลศิ ให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลง  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึง่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด ”แนวปฎิบตัิ
ของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ.2561” โดยมีหวัข้อคลอบคลุม 
ได้แก่ องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท วาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจาก
ต าแหนง่ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีง 

ส าหรับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ มีดงันี  ้

1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 

2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 
และแนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 

4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุตัไิว้รวมร้อยละ 15 และมีจ านวนเกิน 1,000 ล้านบาท 

5. การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์  การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่มีมลูคา่เกินกวา่ที่มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใด  ๆ ที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน  ภาระหนีส้ิน 
ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

7. การท าสัญญาใด  ๆ ที่ไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ  และสัญญาที่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

8. การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามที่
ก าหนดในพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 

10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
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11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 

12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี  การบริหารความเสี่ยงและ 
การเก็บรักษาเงิน 

13. การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 

14. การก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร 

15. การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน 

16. อนมุตัิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสตูรการปรับผลตอบแทน
อื่นของผู้บริหารและพนกังาน 

17. การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

18. การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคน
หนึง่ รวมถงึการปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจดงักลา่ว 

19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชดุยอ่ย 

20. การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

21. การแตง่ตัง้และก ากบัดแูลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 

22. การจดทะเบียนตัง้บริษัทใหมแ่ละการแจ้งเลกิบริษัท 

23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งน้อยทกุ 5 ปี 

24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลู
ภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น  โดย
ก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิดงันี ้

- ในกรณี ที่ ข้อมูล เป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบัญ ชี  ได้แก่  รายงานผล 
การด าเนินงานและงบการเงิน  และรายงานประจ าปี  กรรมการพึงละเว้นการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

- ในกรณีที่ ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การด าเนินงานของบริษัทฯ  ได้แก่  
การได้มา/ จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เก่ียวโยงกนั การร่วม / ยกเลิกการร่วมทุน การ
เพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซือ้หุ้ นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือ
เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ ในช่วงเวลาตัง้แต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ  เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและ
หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

การปรับเปลีย่นขอบเขตอ านาจพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รองศาตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสตูร และศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ ซึ่งนายหยกพร ตนัติเศวต
รัตน์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ด้านการบญัชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการท าธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงิน รวมถึงการท า Commodity Hedging 
สอบทานการปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง พิจารณาคดัเลือก และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการ
ปฏิบตัิงาน งบประมาณ และอตัราก าลงัของส านกังานตรวจสอบภายใน 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้ และมีการ
ประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ  ชัยสตูร 
กรรมการอิสระเป็นประธาน  นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวิ  คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปฏิบตัิหน้าที่หลกั 2 ด้าน คือ  

1.  พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้
ติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้ 

2.  สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งเพื่อสรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการสายขึน้
ไป และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน  

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชมุรวม 3 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชมุครบองค์ประชุมทกุ
ครัง้ และมีการประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ตามแผนงานอยา่งชดัเจน 

(4) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  เอือ้อาภรณ์ 
กรรมการอิสระเป็นประธาน  นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี  ชยัมงคล กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ 
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

ในปี 2561 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุ 4 ครัง้ โดยมีกรรมการทกุคนเข้าประชมุครบทกุครัง้และมี
การประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ตามแผนงานอยา่งชดัเจน 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ท าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนต าแหนง่ที่
วา่งลงด้วยเหตอุื่น โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ มีสทิธิได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ
หนึง่ 

2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทท่ีวา่งลง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทท่ีมีอยู ่เสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่เหมาะสมมายงัคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 

3. พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ทัง้ 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิ
ที่ก าหนดไว้ 

4. ตรวจสอบวา่บคุคลที่จะถกูเสนอช่ือนัน้ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของทางการ 

5. การด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อความมัน่ใจว่าบคุคล
ดงักลา่วมีความยินดีจะมารับต าแหนง่กรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

6. เสนอช่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  

การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3.00 ของ
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค า
ขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็น
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คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่ว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ

3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) ค าวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก 

ส านกังานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงาน 

การให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

1. องค์ประกอบและคณุสมบตัิและของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด

2. ประธานของคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ยได้ไมเ่กิน 2 คณะ

4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการยอ่ยได้เพียงคณะเดียว

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารง
ต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เพื่อด ารงต าแหนง่ โดยมีหลกัเกณฑ์คือ 

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจ และประสบการณ์  และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ก าหนด

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคนกบัประธานคณะกรรมการบริษัท

3. มีการก าหนดบทบาทอ านาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัท
อยา่งชดัเจน เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการ

4. คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่และเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามล าดบั โดยใช้เป้าหมายและ
หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
และมาตรการจงูใจที่เหมาะสม
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หลกัเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่น 

เพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงก าหนดให้การด ารง
ต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บริษัท เป็นสว่นหนึง่ของคณุสมบตัิทัว่ไปของกรรมการตามแนวปฏิบตัิ 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ.2561 ข้อ 5.1 วรรค 
(5) คณุสมบตัิทัว่ไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง 

บริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการประชมุคณะกรรมการและการออกเสยีงไว้ดงันี ้“กรรมการบริษัทมาประชุมไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะนบัเป็นองค์ประชมุ โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ.2561) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลท. ส าหรับผลการ
ประเมินผลในภาพรวมมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

คณะกรรมการทัง้คณะ 4.81 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

คณะกรรมการชดุยอ่ย 4.79 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

กรรมการรายบคุคล 4.81 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“นโยบายการก ากับดูแล
บริษัทย่อยฯ”) และอ านาจอนุมตัิและด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Delegation of Authorities (DOA)) เพื่อ
ก ากบัดแูลและรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือ
ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาอนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ ที่
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เก่ียวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศที่เก่ียวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
เร่ืองการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศที่เก่ียวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) 

ในการนี ้“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
18/1 ซึ่งมีขนาดรวมกนัเป็นไปตามก าหนดในข้อ 18 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ด ารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเร่ืองความโปร่งใส ความซื่อสตัย์ มีจริยธรรม มี
ประสทิธิภาพในการท างานควบคูก่บัความรับผิดชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี โดยก าหนดให้มีสว่นงานใน
โครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อก าหนดหรือก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจ ถูกต้องตาม
กฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

บริษัทฯ จัดท านโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจตัง้แต่ปี 2558 โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติเร่ือง การให้-รับ
ของขวัญ และการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-
Corruption Policy) เพื่อป้องกนัการกระท าที่เป็นคอร์รัปชนั โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงาน
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนกังานผ่านการปฐมนิเทศน์และกิจกรรม
ตา่งๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่สง่ผา่นช่องทางการร้องเรียน (Complaint Channel) น าเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้นการมี
สว่นร่วมเพื่อสอดสอ่งพฤติกรรมที่เป็นการทจุริตต่อองค์กรและผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นข้อ
ร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองค์กร และน าเสนอผู้บริหารระดบัสงูในการพิจารณาตามล าดบัตอ่ไป  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดท าแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เร่ือง การให้-รับของขวัญ การเลีย้ง หรือ
ประโยชน์อื่นใด และปรับปรุงแนวปฏิบตัิบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 
โดยเพิ่มรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ในสว่นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เมื่อวนัที่ 5 
กมุภาพนัธ์ 2561 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้
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จัดท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 71 ข้อ และรายการเอกสารอ้างอิง พร้อมทัง้จัดท า
รายงานกระดาษท าการ (Working Paper) เรียบร้อยแล้ว โดยผา่นการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2561 
และได้รับการอนุมตัิในการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต จากคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2562 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้ก าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู และความ
โปร่งใสของรายงานทางการเงินและการด าเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและข้อมลูอื่น ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และ
ทนัเวลาอยา่งสม ่าเสมอให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มัน่ท่ี
จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่าง
เคร่งครัด  

ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายใน บริษัทฯ ถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในการเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคา
หลกัทรัพย์ ในสว่นของกรรมการได้มีก าหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจดงันี ้

1. ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเร่ือง
การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง

2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่ อ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ

3. ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แขง่ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการ
เป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนกังานไปแล้ว

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขนักบั
บริษัทฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
ท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ท ารายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนมุตัิ หากรายการนัน้เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จด
ทะเบียนอยา่งเคร่งครัด นอกจากนัน้ในแนวปฎิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางส าหรับกรรมการหากได้รับรู้
ข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายใน
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ระยะเวลา 30 วนั ก่อนประกาศงบการเงิน และก าหนดให้มีการายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่
มีการเปลีย่นแปลงเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคุมการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านป ูโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก 
ระบบควบคมุระดบัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานในระดบัตา่ง ๆ ให้ตรงกบัความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหาร
และพนกังานเปิดเผยข้อมลูที่อยูใ่นระบบข้อมลูที่มีการปอ้งกนัใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลีย่นแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือ
ท าลายข้อมลูที่มีการป้องกนัใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนญุาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้ บริหารหรือพนกังานที่มีสว่นร่วม
ในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้ ๆ เข้าขา่ยการ
เก็บรักษาข้อมูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นัน้
จะต้องท าสญัญารักษาความลบั (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
และหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

 

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนญุาตตามประกาศคณะกรรมการ ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) ก าหนดให้งบการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ หลกั
ของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย  (1) ผู้สอบบญัชีของผู้ ขออนุญาตเว้นแต่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าว  ไม่
สามารถท าการสอบบญัชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดงักล่าวจัดตัง้ขึน้ หรือ (2) ผู้สอบ
บญัชีท้องถ่ินซึง่สงักดัส านกังานสอบบญัชีที่เป็นเครือขา่ย เดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต 
โดยส านกังานสอบบญัชีทัง้สองแหง่นัน้เป็นสมาชิกประเภท เต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือขา่ยดงักลา่ว  

อยา่งไรก็ดีผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เกือบทัง้หมดเป็นเครือขา่ย เดียวกนั
กับผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร้ซวอเตอร์  เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power 
International Limited ซึ่งเป็นบริษัทฯ ท่ีจดัตัง้ในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ท่ีถือเงินลงทนุทางอ้อม 
(Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบ
บญัชีเป็นเครือขา่ยเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Limited 
จดัตัง้ขึน้นัน้ บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและ ความจ าเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบญัชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว  บริษัทฯ 
เห็นวา่เคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดบัที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบญัชีเครือข่ายอื่นดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่การจดัท างบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในล าดบัถดัไปทัง้หมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงิน
ลงทุน ทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักับ
ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ นอกจากนี ้เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบญัชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบ
บญัชีในเครือขา่ยเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทฯ จ่ ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญ ชีของบ ริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บ ริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ประจ าปี 2561 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,653,750 บาท 
รวมทัง้รับคา่สอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวมจ านวน 16,580,058 บาท  

ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัข้างต้นไมเ่ป็นบคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีวา่ด้วยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้อง 

2. คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ไมม่ีคา่ใช้จ่ายที่เป็นคา่บริการอื่นจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาท
หน้าที่ตามหลกัปฏิบตัิของหลกัการดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  รวมถึงได้พิจารณาและ
ทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปประเด็นที่ยงัไม่ได้ปฏิบตัิ 
โดยจะได้น าไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ดงันี ้ 

 สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ
ทัง้หมด 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึง่คณะกรรมการชดุดงักล่าวมีคณุสมบตัิ ความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่ง
ครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที่ทัง้ด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

 บริษัทฯ ควรจดัให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ รวมทัง้
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมการประเมินผลดงักลา่ว
เป็นครัง้แรกในปี 2560  โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลท. ทัง้นีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยงัคงด าเนินการประเมินเป็นการภายใน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถอืหุ้น 
 
เรียน ผู้ถอืหุ้น บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู  เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่หลากหลายทัง้ทางด้านการเงินและการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารความเสี่ยง
วิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจพลงังาน จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1) นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการตรวจสอบ 
3) ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวอรวรรณ ภนู า้ทรัพย์ หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่
ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความ
เป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีและสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มี
การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างมลูค่าอย่างยัง่ยืนให้แก่องค์กร โดยใช้หลกัการบริหารจัดการตามแนวคิด Three 
Lines of Defense  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมผลกัดนัและสนบัสนนุให้บริษัทฯมีแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเพื่อสร้าง
ความเป็นองค์กรโปร่งใส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทาน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ผลการตรวจสอบการก ากบัดแูลและการปฏิบตัิตามมาตรการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ซึง่มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯได้น ามาตรการดงักลา่วไปปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิผล 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ 
โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบญัชีในวาระที่เก่ียวข้อง รวมทัง้มีการประชุม
ร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทัง้ได้รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงันี ้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูที่ส าคญัของรายงานทางการเงิน
รายไตรมาส และประจ าปี 2561 รวมถึงรายการระหว่างกนั รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระส าคญั รายการปรับปรุงบญัชีที่ส าคญั 
การประมาณการทางบญัชี การเปิดเผยข้อมลูประกอบงบการเงิน รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงินของผู้ สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค าชีแ้จงจากผู้ สอบบญัชี ฝ่ายบริหารและ
ผู้ เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ สามารถท าให้เช่ือมั่นได้ว่า การจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินมีความถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลาและเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน 
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2.  การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการ
ควบคมุภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมแล้วคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ครอบคลมุทัง้ใน
ระดบัภาพรวมขององค์กรถึงระดบักิจกรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากบัดแูลหนว่ยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้อนมุตัิแผนการตรวจสอบและ
งบประมาณประจ าปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้
ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ. บ้านปูฯ ซึ่งให้บริการตามสญัญา Management Service Agreement) โดย
ให้ข้อแนะน าและก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการ
ตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขในประเด็นส าคัญอย่างทันท่วงที ในปี 2561 
หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้มีการพฒันาปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายใน โดยได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในหวัข้อ Design Thinking Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีคิดและการแก้ปัญหา  

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจและนโยบายตา่งๆ ของ
กลุม่บริษัทฯ โดยหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมายท าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลมุความเสี่ยงที่ส าคญัด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Compliance 
Risk) ในปี 2561 หน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมายเน้นการท างานเชิงรุกและได้ประสานงานใกล้ชิด
กบัหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร มีการติดตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในแตล่ะประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุและ
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

3.  การสอบทานรายการที่ เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ ด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็นส าคัญ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.  การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่ส าคญัอนัอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯพร้อมทัง้มีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจดัการความเสีย่งส าคญัใน
ด้านตา่งๆ รวมถึงสถานการณ์ตา่งๆที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการ
วางแนวทางการป้องกัน ซึ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงอย่างยัง่ยืน สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการก าหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบตัรคณะ
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กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้สื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อ
น าไปปฏิบตัิ 

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯก าหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน
คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงานและผู้สอบบญัชีมีคุณสมบตัิถูกต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้

1) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ เลขที ่ 4599 และ/หรือ 

2) นายพงทวี รัตนะโกเศศ เลขที ่ 7795 และ/หรือ 

3) นายวเิชียร ก่ิงมนตรี เลขที ่ 3977 

แห่งบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าปี 2562 ด้วยคา่สอบบญัชี จ านวนเงิน 1,703,363 บาท รวมทัง้รับทราบประมาณการคา่สอบบญัชี
งบการเงินรวมประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมจ านวนเงิน 14,327,721 บาท 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอยา่งระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มี
ความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯด าเนินธุรกิจ
สอดคล้องกบันโยบายการการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผลเพียงพอ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอยา่งเหมาะสม 

วนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

............................................ 
  (นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนควบคู่กบัการผสานประโยชน์ร่วมกบัผู้มีสว่น
ได้เสียทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูแ่ข่งขนัทางการค้า และสงัคมโดยรวม โดยมุง่สร้างสมดลุทัง้ในด้านการเติบโต
ทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยค านึงถึงความสมดุลด้าน
สิ่งแวดล้อมทัง้ในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจนให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate 
Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คง ด้วยการยดึหลกัความชอบธรรม โปร่งใส ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดใน
ทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนของกลุม่บ้านปฯู มาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากบับริบทของธุรกิจไฟฟ้าได้
อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืน (Materiality Assessment) ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
โดยตรงเพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดเปา้หมายและตวัชีว้ดัด้านความยัง่ยืนในระยะยาว  มีการวางแผนกล
ยทุธ์ และบริหารจดัการท่ีดี มีการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงและความเสีย่ง รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งครบถ้วนเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดล้อม มีการพฒันาตวัชีว้ดัที่ชดัเจนด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน รวมถึงจดัให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
เพื่อให้มัน่ใจวา่นโยบายดงักลา่วได้รับการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ และ
สร้างคณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ดงันี ้

การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯ ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดงัที่ปรากฏในวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ โดยได้จดัท า
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนัน้ยงัเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมตอ่ต้านคอร์รัปชนัทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ การด าเนินการเหลา่นีเ้พื่อให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐาน
ทางจริยธรรม อนัจะน ามาซึง่ประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 

 การต่อต้านการคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) และก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้าน
การคอร์รัปไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเก่ียวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้ง
รับรองทางธุรกิจ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เช่น คู่
ค้า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สินค้า ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือบคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูง
ใจให้ปฏิบตัิในทางมิชอบ ต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคูค้่าหรือผู้
ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่มีการให้ของขวัญในมูลค่าที่เหมาะสมกันตามประเพณี และไม่
เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ จดัให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดชนิด
และมูลค่าของขวัญเพื่อมอบให้บุคคลภายนอก และจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้ บริหารและ
พนกังานได้รับ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม  

10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกให้พนกังาน
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ 
โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการรักษาข้อมลูที่ได้จากรายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั ส าหรับช่องทางแจ้งเร่ือง
ร้องเรียน พนกังานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขานกุารคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัท หรือแจ้งผา่นทาง https://www.banpupower.co.th/complaints_handling  

 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  

บริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
มาตรฐานการด าเนินงานในระดบัสากล บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมัน่ใจในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคมุความสอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อก าหนดภายนอก (Corporate Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการ
สอบทานคุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review: QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่า
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยงัเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทาง
หนึง่ 

 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะท าให้สามารถตอบสนองต่อความ
เปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกได้อยา่งรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับเอานโยบายและคูม่ือการบริหารความเสีย่งมา
จากบ้านปฯู (Banpu’s Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝา้ระวงัและติดตามการ
ปอ้งกนัและแก้ไขโดยการรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทกุไตรมาส 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

บริษัทฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการท างานเป็นเป้าหมายสงูสดุของการด าเนินงาน เนื่องจากการด าเนินงานใน
โรงไฟฟา้นัน้มีความเสีย่งและอาจก่อให้เกิดอนัตรายหากมีการด าเนินงานท่ีไม่ปลอดภยัทัง้จากสภาพสิง่แวดล้อม
ในการท างาน และความตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัใน
องค์กร โดยการก าหนดเปา้หมาย 3 ประการ ได้แก่  
1) ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึน้ (Zero Incident) โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการท างานที่ไม่

ปลอดภยั 
2) ไม่เกิดอบุตัิการณ์ซ า้ (Zero Repeat) โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหต ุเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดเหตซุ า้ในกรณี

เดิม 
3) ไมล่ะเว้นในการปฏิบตัิตามกฎ ข้อบงัคบั และมาตรฐานการปฏิบตัิด้านความปลอดภยั (Zero Compromise) 

โดยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดและเข้มงวด  

 สิ่งแวดล้อม  

ในการพฒันาธุรกิจควบคูไ่ปกบัการรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน 
เป็นไปตามระบบการจดัการสิง่แวดล้อมมาตรฐานสากลในทกุหนว่ยการผลติตัง้แตก่ารศกึษาและการประเมินผล
กระทบสิง่แวดล้อมก่อนด าเนินโครงการเพื่อให้มีมาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่เหมาะสมใน

https://www.banpupower.co.th/complaints_handling
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แต่ละโครงการตามที่กฎหมายก าหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลสงูสดุ การปอ้งกนัผลกระทบท่ีแหลง่ก าเนิดและการจดัการสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซธุ่รกิจ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัด าเนินการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมในการผลิตไฟฟา้และมีการตรวจสอบจากองค์กรที่
เป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดกลไกในการทบทวน
ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมเพื่อการปอ้งกนัและปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

 ชุมชนและสังคม  

การยอมรับจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาและด าเนินโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานด้านชุมชนและสงัคมด้วยการให้คนในพืน้ที่และภาครัฐมีสว่นร่วม ตัง้แต่ช่วงเร่ิม
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ช่วงด าเนินโครงการ และช่วงสิน้สุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการการ
วิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสยีและความต้องการด้านตา่ง ๆ ในการพฒันาเพื่อให้เกิดคณุคา่อยา่งยัง่ยืนในทกุที่ที่บริษัทฯ 
ด าเนินกิจการและรักษาพนัธะสญัญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตาม
ความเหมาะสม การช าระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพฒันาท้องถ่ิน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างคณุคา่ต่อ
การพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมใน
กระบวนการผลติ (In - Process CSR) 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษัทฯ มีการจัดตัง้คณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดบัสงูทกุคนรวมถึง
ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านความยั่งยืน และนโยบายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงก าหนดแผนกลยทุธ์และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ สามารถตอบสนองตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขนั มีการจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม สามารถปรับตวัให้เข้ากบัการ
เปลีย่นแปลงและเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประกาศนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาที่ยัง่ยืน ประกอบด้วย 

 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเพื่อเป็นกรอบแนวทางหลกัในการด าเนินงาน มุง่มัน่เติบโต
โดยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างคณุคา่ด้านความยัง่ยืนแก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีม 

 นโยบายสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสิง่แวดล้อมโดยมุง่เน้นการด าเนินงานหลกั 3 ประการ คือ  
1) ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  
2) ปรับปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อมด้วยมาตรฐานการด าเนินงานและเทคโนโลยี  
3) ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 

 นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
บริษัทฯ ประกาศนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ด้วยตระหนกัดีวา่ธุรกิจของบริษัทฯ มสีว่นในการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จงึให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมบรรเทาปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูิอากาศด้วยการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการผลติไฟฟา้ที่มีประสทิธิภาพสงูและเป็นมิตร
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กบัสิง่แวดล้อม และจดัหาพลงังานไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนมากขึน้ นอกจากนัน้ ยงัมีการเตรียมพร้อมให้
บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีสามารถปรับตวัเพื่อรับมือกบัความท้าทายในการด าเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ เชน่ การเตรียมระบบบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจมาใช้ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติ 
และการจดัอบรมให้แก่ชมุชนรอบโรงไฟฟา้เร่ืองการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรมาช่วยเพิ่มผลผลติการเกษตร
บนพืน้ท่ีสงูระหวา่งที่ต้องเผชิญภาวะภยัแล้ง  

 นโยบายน า้ 
บริษัทฯ ประกาศนโยบายน า้ เนื่องจากน า้เป็นวตัถดุิบส าคญัในการผลติไฟฟา้ส าหรับโรงไฟฟา้พลงังานความร้อน
และโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การใช้ทรัพยากรน า้ของคนในพืน้ท่ี บริษัทฯ จึงให้
ความส าคญักบัการอนรัุกษ์และบริหารจดัการน า้ 

 นโยบายอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
บริษัทฯ ประกาศนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อให้มีกรอบการด าเนินงานด้านการจดัการความ
เสีย่งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การปฏิบตัิตามกฎหมาย การสร้างความตระหนกัด้านความปลอดภยั 
และสร้างวฒันธรรมด้านความปลอดภยัให้เกิดขึน้ทัว่ทัง้องค์กร 

 นโยบายความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายความตอ่เนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวกิฤติ
จากภยัธรรมชาติ หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ บริษัทฯ จะสามารถกลบัมาด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อสง่มอบผลติภณัฑ์
และบริการให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีในระยะเวลาอนัเหมาะสม รวมถึงมีการสือ่สารภายในและสูส่าธารณะได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 นโยบายการพัฒนาชุมชน 
บริษัทฯ ประกาศนโยบายการพฒันาชมุชน เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานโดยเน้นการมีสว่นร่วมของชมุชน การ
เคารพสทิธิมนษุยชน การอนรัุกษ์พลงังาน การรักษาสิง่แวดล้อม และการมีสว่นร่วมของพนกังานในการร่วม
พฒันาชมุชน 

 นโยบายสทิธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ประกาศนโยบายสทิธิมนษุยชนเพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานด้านสทิธิมนษุยชนกบัผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ที่
เก่ียวข้อง มกีารปอ้งกนัการละเมดิสทิธิมนษุยชน เพื่อให้ได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมโดยเคารพความแตกตา่ง 
ทัง้กบัพนกังาน ผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ รวมถึง การปฏิบตัิกบักลุม่ชาตพินัธุ์ ชนกลุม่น้อย หรือผู้ที่มีความออ่นไหว 
รวมถงึการไมใ่ช้แรงงานท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

ส าหรับโรงไฟฟา้จากบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั และ บริษัท ไฟฟา้ หงสา จ ากดั ได้มีการวิเคราะห์ผู้
มีสว่นได้เสยีและความคาดหวงัตา่ง ๆ ตัง้แตเ่ร่ิมเปิดด าเนินโครงการและมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอจนถึงปัจจบุนั เพื่อจะ
วางแผนการด าเนินงานและสามารถตอบสนองตอ่ผู้มีส่วนได้เสยีในพืน้ที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสียยงัเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างการมีสว่น
ร่วมของชมุชนตอ่โครงการ ก่อให้เกิดการรับฟังความเห็นความต้องการของคนในพืน้ท่ีในการพัฒนาชุมชน ทัง้ทางด้านการ
พฒันาทกัษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสขุ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายผา่นคณะกรรมการบริษัทฯ และมี
การตรวจสอบผลการด าเนินงานผา่นการประชมุประจ าเดือน และการตรวจสอบร่วมกบัพนัธมิตรธุรกิจปีละ 1 ครัง้ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อ
ตอบสนองตอ่ความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึง่ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการท า
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ให้เกิดความเปลีย่นแปลงในธุรกิจไฟฟา้ ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ นอยา่งต่อเนื่องตามแผนกลยทุธ์ที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนีย้งัมองหาโอกาสในการลงทนุในโครงการ
พลงังานหมนุเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแตล่ะประเทศให้การสนบัสนนุ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการพลงังานสะอาดที่
เพิ่มมากขึน้ในอนาคต 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือThailand 
Sustainability Investment ซึ่งเป็นรายช่ือของบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม 
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) การที่บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ผ่านเกณฑ์การคดัเลอืก
นี ้แสดงถึงผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ  และผลลพัธ์แห่งความมุ่งมัน่จนสามารถผ่านการ
ประเมินคณุภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล ผลประกอบการด้านก าไรสทุธิและสว่นของผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลในประเดน็ท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัิของบริษัทจดทะเบียน และการไมส่ร้างผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม เป็นต้น 

 

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา 

 Banpu Power 
o พนักงานจติอาสา เป็น School Partner ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ Connext ED 

พนกังานกลุม่บ้านปฯู ได้เข้าร่วมเป็น School Partner ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ หรือ Connext ED 
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด  รวม 12 โรงเรียน ในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน ลดความเหลื่อมล า้ พัฒนาคุณภาพคน  เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัมุ่งหวงัผลสมัฤทธ์ิในการสร้างเยาวชนท่ีสามารถดึงศกัยภาพของตนเอง
ออกมาให้เป็นทัง้ “คนดี และ คนเก่ง” 

Connext ED โครงการผู้น าเพื่อการพฒันาการศึกษาที่ยัง่ยืน (Leadership Program for Sustainable 
Education) เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลงัประชารัฐ  ด้านการศึกษา
พืน้ฐานและการพฒันาผู้น า  โดยริเร่ิมและก่อตัง้ขึน้โดย บริษัทเอกชนชัน้น าของประเทศ 12 บริษัท  มี
วตัถปุระสงค์เพื่อร่วมกนัพฒันาและสร้างเครือขา่ยผู้น ารุ่นใหม่ ท่ีมีสว่นร่วมในการพฒันาและยกระดบั
การศึกษาไทยอย่างยัง่ยืน โดย School Partner (SP) จากแตล่ะองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ
พฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถในด้านตา่ง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้น าที่มีศกัยภาพ และมีประสิทธิภาพ
ใน การสร้างคณุคา่ให้กบัตนเอง องค์กร และสงัคมตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการสร้างปฏิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เป็นแบบสองทาง ด้วยสือ่
การเรียนการสอนท่ีดงึให้นกัเรียนเข้ามามีสว่นร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มาจดัการฝึกอบรมกึ่งปฏิบตัิการณ์ให้กบัครูในโครงการทุกคนในการสอน
ระดบัประถมศึกษา นอกจากนี ้School Partner ยงัช่วยในการวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัโรงเรียน
ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดการคิดนอกกรอบ 
การตอ่ยอด การสร้างมลูคา่เพิ่ม และทดลองท าสิง่ใหม ่ๆ ในโรงเรียน  
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o โครงการ มีโป่งแล้วมีป่าและมสีัตว์ 

พนกังานบริษัทฯ ส านกังานใหญ่ เข้าร่วมโครงการ CSR Ideas ซึง่เป็นโครงการให้พนกังานได้น าเสนอ
โครงการ CSR เพื่อออกไปท าประโยชน์สู่สังคมเป็นประจ าทุกปี ในปี 2561 พนักงานได้น าเสนอ
โครงการ “มีโป่งแล้วมีป่าและมีสตัว์”  ที่อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวนัที่ 6-7 กนัยายน เพื่อร่วมกนัท า
โป่งดินในพืน้ที่เข้าถึงยากของอุทยานฯ และร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ยงัชีพในป่าที่จ าเป็น เพื่อมอบแก่
ส าหรับเจ้าหน้าที่อทุยานฯ ในการลาดตระเวน ปอ้งกนัการบกุรุกท าลายป่า 

ในโครงการนี ้นอกจากพนกังานจะได้มีส่วนในการน าเสนอความคิดในช่วยเหลือสังคมแล้ว ยงัได้รับ
ความรู้เร่ืองป่าไม้และสตัว์ป่า ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ผืนป่าจากเจ้าหน้าที่อทุยานฯ 
และเสริมสร้างความสมัพนัธ์และการท างานเป็นทีมของพนกังานอีกด้วย 

o กิจกรรมด้านสังคม 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มุง่มัน่ในการปฏิบตัิตามแนวทางการเป็นพลเมืองดีในพืน้ที่
ที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุภยัพิบตัิน า้ท่วมครัง้ใหญ่ในแขวงอตัตะปือของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการร่วมมือกบับริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ด าเนิน
ธุรกิจในสปป.ลาว มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีความผูกพนัใกล้ชิดกบัประชาชนและชุมชน เร่ง
เข้าช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบด้วยการจดัทีมเฉพาะกิจเพื่อระดมสมองและวางแผนให้ความช่วยเหลือ
อย่างจริงจังและทันท่วงที และประสานงานกับสภากาชาดไทยในการส่งมอบสิ่งของจ าเป็นให้แก่
ผู้ประสบภยั รวมถึงมีสว่นร่วมในกิจกรรมระดมทนุและบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้แล้ว ยงัมี
แผนการเยียวยาเพิ่มเติมโดยค านงึถึงความต้องการของผู้ประสบภยัเป็นส าคญั 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งด าเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั บริษัทร่วมค้าของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ได้จดั
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อให้ข้อมลูข่าวสารด้านการด าเนินงานและ
คณุภาพสิ่งแวดล้อมและรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องทกุไตรมาส และมีกิจกรรมด้านสงัคม การพฒันาชุมชน
และการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมที่ส าคญั ดงันี ้

o การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความส าคญัต่อการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมุ่งเน้นพฒันาและวิจัย
เพื่อหารูปแบบการด าเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สดุ เช่น โครงการพฒันาและวิจยัเถ้าหนกั 
(Bottom Ash) และโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นในการน าก๊าซจากการผลิตไฟฟ้ามารวมกบั
ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตเมทานอล เพื่อน ากลบัมาใช้เป็นเชือ้เพลิงใหม่ได้ ซึ่งโครงการนีไ้ด้รับความ
ร่วมมือจากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย  

นอกจากนัน้ ในปี 2561 ยงัมีโครงการฟืน้ฟูธรรมชาติในพืน้ท่ีโดยรอบ เช่น โครงการฟืน้ฟนูิเวศทางทะเล 
และเพาะเลีย้งปะการัง เกาะสะเก็ด และเกาะไก่เตีย้ร่วมกบัหนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน จงัหวดัระยอง 
โครงการสร้างฝายชะลอน า้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการ
จิตอาสาร่วมกบักลุม่โรงไฟฟ้า ปีที่ 8 โครงการรักษ์ป่าชายเลนกบับีแอลซีพี และศนูย์การเรียนรู้ป่าชาย
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เลน พระเจดีย์กลางน า้ และโครงการเก็บขยะชายฝ่ังสากลร่วมกบักลุม่โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมมาบ
ตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 

o กิจกรรมด้านสังคมและการพฒันาชุมชน 

โครงการอิฐบลอ็กปพูืน้ วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่เป็นโครงการท่ีทางโรงไฟฟา้บีแอลซีพีท าตอ่เนื่องมาจากปี
พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกบัโครงการตามแผนแม่บทพฒันาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็ก และโครงการมอบ
ทนุการศึกษานกัเรียนเรียนดีกบับีแอลซีพี ปีที่ 15 นอกจากนัน้ ในปี 2561 ยงัมีโครงการเกษตรอินทรีย์
ตามวิถีพอเพียง โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (Vocational Electrical System 
Engineering Practice College: V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
โครงการร่วมกบัสมาคมเพื่อนชมุชน ปีที่ 7 และโครงการผ้าป่าสามคัคี ปีที่ 13 

 Hongsa Power 

โรงไฟฟา้หงสา ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท ไฟฟา้หงสา จ ากดั บริษัทร่วมค้าของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ใน สปป.
ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายไปยังพืน้ที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยมี
จดุมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหลา่นัน้พ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี โดยรายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึน้
ร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสงูกวา่ขีดความยากจนในปี 2563 ในปี 
2561 จึงมีการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม รวมถึงกิจกรรมด้านสงัคม ดงันี ้ 

o กิจกรรมด้านสังคม 

ระบบเฝา้ระวงัผลกระทบต่อสขุภาพประชาชนยงัคงเป็นโครงการท่ีด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
ยงัมีโครงการพนกังานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั อาทิ การเข้าร่วมฟืน้ฟูพืน้ที่ประสบอทุกภยั
จากน า้ป่าในจงัหวดันา่น และร่วมกิจกรรมชมุชน เช่น งานประจ าปีมว่นซื่นหงสา และงานปีใหม ่

o การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม  

โรงไฟฟ้าหงสาได้ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานในหมู่บ้านที่อยู่รอบพืน้ที่โครงการและหมู่บ้านโยกย้าย 
รวมถึงพฒันาพืน้ที่การเกษตรบนพืน้ที่สงู พืน้ที่เลีย้งสตัว์ และสง่เสริมการเลีย้งสตัว์ใหญ่ให้เป็นที่เลีย้ง
สตัว์รวม นอกจากนีย้งัได้ก่อตัง้ศูนย์การเรียนรู้นาปุง และจัดโครงการส่งเสริมอาชีพอาชีพทางเลือก
ให้กบักลุม่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยการให้ความรู้เร่ืองระบบกลไกตลาด การจดัตัง้สหกรณ์ รวมถึงช่วยให้
รู้จกัการติดตามผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานโดยอาสาสมคัรหมูบ้่าน  

 กลุ่มธุรกิจในประเทศจีน 

บริษัทย่อยของ บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมด้านสงัคม การ
พฒันาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกบัจีน และเป็นการด าเนินงานตามนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสงัคมในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทบ้านปฯู อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไอ
น า้ให้กบัท้องถ่ิน ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานประเภทหนึ่งนัน้ โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน า้ได้อย่าง
สม ่าเสมอไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะในฤดูหนาว ดงันัน้ การบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมัน่คงไม่ขาดช่วงของ
โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมทัง้ 3 แหง่ของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ  
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นอกจากนี ้BIC ยงัให้การสนบัสนนุและช่วยเหลอืชมุชนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้ามาอยา่งตอ่เนื่องในกิจกรรม
ตา่งๆ ดงันี ้

o การพัฒนาด้านการศึกษา 

ในปี 2561 ที่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ได้มอบทุนสนับสนุนจ านวน 50,000 หยวน ให้แก่
โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านป ูเมืองหลวนหนาน ซึ่งนบัเป็นการให้การสนบัสนนุตอ่เนื่องเป็นปีที่ 
11 แล้ว ด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาด้านการศกึษาและคณุภาพชีวิตของนกัเรียนที่ท่ีความผิดปกติทาง
ร่างกาย อาทิ หหูนวก เป็นใบ้ รวมไปถึงภาวะพิการด้านสมองกว่า 100 คน นอกจากทนุสนบัสนนุแล้ว 
BIC ยงัมอบเคร่ืองแบบนกัเรียนและอปุกรณ์เคร่ืองใช้สว่นตวัให้แก่เด็กเหลา่นัน้อีกด้วย  

o การพัฒนาด้านกีฬา 

โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้ (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจ านวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทเบิลเทนนิส
แห่งชาติเมืองเจิง้ติง้ เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขนัของนกักีฬาของสโมสรบ้านปู ฟิตเนส 
คลบั (หรือช่ือเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทเบิลเทนนิส คลบั) ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิง้ติง้ได้ให้การสนบัสนุนสโมสร
ดงักลา่วมาแล้ว 15 ปี  

o การพัฒนาชุมชน  

เพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐที่จะช่วยเหลือมณฑลที่ยงัประสบปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนา 
และการแสดงถึงความเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้  (Zhengding) มอบทุนสนับสนุน 
300,000 หยวน เพื่อช่วยเหลอืมณฑลซานหวางในการสร้างโรงงานท ากลอ่งกระดาษ ซึง่เป็นโครงการที่
เลอืกสรรตามความเหมาะสมโดยสว่นการปกครองท้องถ่ิน และที่งานเทศกาลผู้สงูอายแุบบดัง้เดิมของ
จีน (Double Ninth Festival)  โรงไฟฟ้าเฮ่าหยวน (Hao Yuan) ก็ได้บริจาคข้าวและน า้มันส าหรับผู้มี
อายตุัง้แต่ 70 ปีเป็นต้นไป จ านวน 60 คน จากหมู่บ้านหมาจึยุ่ว (Ma Zi Yu) ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซึง่นี่เป็นปีที่ 2 แล้วที่บริษัทฯ ได้บริจาคเงินนีส้ าหรับผู้สงูอายทุ้องถ่ิน 
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บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัตอ่การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงอยา่งต่อเนื่องโดย
มุง่เน้นให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุกิจกรรมส าคญัอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อสนบัสนนุให้บริษัทฯ 
บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้
ก ากับดูแลกิจการโดยยึดหลกับรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่ว งดุล
อย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานส าคญัที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภยั พร้อมทัง้มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่อยา่งเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบ
ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดท า ก่อนน าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณา ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลกัต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบ้านป ู
เพาเวอร์ฯ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่ามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจและนโยบายตา่ง ๆ  อยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสใน
การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องและ
เช่ือถือได้ ซึง่จะสง่เสริมให้บริษัทฯ  สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามพนัธกิจและกลยทุธ์ที่ก าหนด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดท า โดยอิงตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายใน ได้แก่  การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบการ
ติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง้มี
การบริหารความเสีย่งที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในระดบัภาพรวมขององค์กรถึงระดบักิจกรรม ซึ่งท าให้มัน่ใจได้
วา่ บริษัทฯ จะสามารถบรรลเุปา้หมายที่ก าหนด 

การบริหารจดัการระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคมุภายใน ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่และสง่เสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะประสบความส าเร็จตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรอยา่งเหมาะสม มีสาย
การบงัคบับญัชาที่ชดัเจน  มีการก าหนดอ านาจการอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัเพื่อให้การจดัการและการปฏิบตัิงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการแบง่แยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มี
การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานส าคญัต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอให้
สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก  

11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร มีระบบการให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่ือมโยงกบัผลส าเร็จของงาน สง่เสริมและให้ความส าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถของ
บคุลากร เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิผล มีการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร 
และการหมุนเปลี่ยนต าแหน่งงานต่าง ๆ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต โปร่งใส โดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม  มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั และมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมลู
เก่ียวกับการทุจริต (Whistleblower) ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561 รวมถึงจดัท าแนวปฏิบตัิเร่ืองการให้-รับของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด 
เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั (Standard Practice Manual) ของบริษัทฯ  

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร มี
การก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งได้รับการอนมุัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
พร้อมทัง้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้ก ากับ
ดแูลและติดตามการบริหารความเสีย่งให้มีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ   

ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกหน่วยงานมีสว่นร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงซึ่งครอบคลมุการประเมิน
ความเสี่ยงในทกุด้านทัง้ที่เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน 
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทจุริตคอร์รัปชนั  โดยการประเมินความเสี่ยงดงักลา่วครอบคลมุ
ถึงการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้โดยมีทีมบริหารความเสี่ยง
ภายใต้ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ท าหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสีย่งทัง้จากบริษัทฯ บริษัท
ย่อย และกิจการร่วมค้า พร้อมทัง้รายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงส าคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส  

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีการบริหารติดตามและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และคูม่ือการ
ปฏิบตัิงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การกระจายอ านาจการบริหาร และก าหนดอ านาจอนุมัติที่ชัดเจน  มีดัชนีชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) ที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ   มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตน รวมทัง้มีระบบการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการควบคมุภายในแก่พนกังานอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ก าหนดนโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยพิจารณา
รายการเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก (At Arms’ Length Basis) ซึง่ก าหนดให้รายการท่ีเก่ียวโยงกนัต้อง
มีเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีเป็นส าคญั 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

บริษัทฯ ได้พฒันาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั รวมถึงมีการจดัท าข้อมลูและระบบการรายงาน 
(Enterprise Reporting System) ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลส าคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยให้สามารถตดัสินใจได้อยา่งทนัทว่งที ภายใต้การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัระบบสารสนเทศ โดยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารผ่านทาง
เว็บไซต์และอิเลกทรอนิกส์เมล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับสง่ข้อมลูข่าวสารทัง้จากภายในและภายนอก 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการท าแผนระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อน าเทคโนโลยีดิจิทลัล่าสดุมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจใหมข่องบริษัทฯ รวมทัง้มี
ความพร้อมในการเข้าสู่การปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า 
Industry 4.0 และ Thailand 4.0 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของระบบสารสนเทศให้ทนัสมยั
และมีความยืดหยุน่สงูขึน้ เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดท าการประเมินความทนทานต่อการถูกโจมตีทางดิจิตอล (Digital Resilience Assessment: 
DRA) เพื่อประเมินความเสีย่งด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) และวดัระดบัความพร้อม
ขององค์กรในการตอบสนองภยัคกุคามใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร (Corporate IT 
Policy) เพื่อเสริมสร้างและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่มีความ
ยืดหยุน่สงู เช่น การประมวลผลบนกลุม่ทรัพยากรของผู้ให้บริการ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตัง้
และพฒันาระบบงาน ลดความซบัซ้อนในการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบให้น้อยลง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบในการจดัเตรียมและจดัเก็บข้อมลูที่ส าคญัส าหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ส าหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มี
ช่องทางการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ เช่น ผา่นอิเลกทรอนิกส์เมล และการประชาสมัพนัธ์ผา่นการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  รวมทัง้มี
การประชมุร่วมกนัเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับบคุคลภายนอก 
บริษัทฯ มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมลูและสื่อสารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัผ่านช่องทางของ
บริษัทฯ 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ยงัมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตามโดย
หวัหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทัง้มีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการด าเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่อย่างสม ่าเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมทัง้ประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  อีกทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสญัญาบริการ (Management Service Agreement) โดยมุง่เน้น
ที่ความเสี่ยงส าคญัของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ 
และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบและการติดตามตอ่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมิน  
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ดงันี ้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 
1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ 
1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

ค าอธิบาย 
คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานให้ปฏิบตัิงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยีด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ ถือ
หุ้น พนกังาน คูค้่า ลกูค้า เจ้าหนี ้หรือคู่แข่งทางการค้า โดยก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และ
ได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามและ
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานและด าเนินธุรกิจ 









 

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังานที่
เหมาะสม 
1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัท าให้เกิดความเสียหาย
ตอ่องค์กร 
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้ บ ริ หารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่
พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

ค าอธิบาย 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตาม รวมถึงมีการก าหนดไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการปฏิบตัิหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และประกอบ
ธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
คอร์รัปชัน่ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับ หรือให้การ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการก าหนด
มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขการทจุริตคอร์รัปชัน่ และมีการก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่า
ฝืนข้อก าหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและ
พนกังานรับทราบผา่นทางอีเมล์ของบริษัทฯ รวมทัง้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้บคุคลภายนอกรับทราบ 
1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับ
ดแูลการปฏิบตัิ (Compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อก าหนดของ
บริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที่ผา่นมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบตัิตาม 
Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ประเภทคา่รับรองและเงินบริจาค เป็นต้น 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังานเป็นประจ าทุก  6 เดือน โดยมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเร่ือง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของดชันีชี ้
วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการท างานของ
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญจาก
ภายนอกมาประเมินระดบัของวฒันธรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมด้าน การยึดมัน่ในความถูกต้อง  
(Integrity) 











 
 
 
 

1.4 มีการจัดการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อก าหนดของ
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน ท าให้
บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตาม
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ข้อก าหนดดงักลา่ว ซึง่จะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนกัเบาของความผิดที่
ได้กระท า 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 (พ.ศ.2561) 

  

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

ค าอธิบาย 
คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจ โดยได้ก าหนดเป็นวาระ
การประชุมที่ชดัเจน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปีและแผนกลยทุธ์ พิจารณาก าหนดเป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานส าหรับปี และพิจารณาอนุมัติแผนปีพร้อมงบประมาณส าหรับปี เพื่อให้
ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ พร้อมกับดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน
ขอ งอ ง ค์ ก ร  (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ที่ ใ ช้
ประเมินผลการปฏิบตัิงานสว่นงานตา่งๆ 

  

2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบริษัทฯ ได้จดัให้มีกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ครอบคลมุการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง 

  

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

ค าอธิบาย 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้าน 
ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น ประสบการณ์ด้าน
ธุรกิจพลงังาน การเงิน และการบริหารความเสีย่ง เป็นต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความ

เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถที่นา่เช่ือถือ มีคณุสมบตัิตามที่ ก.ล.ต. ก าหนด มี
การรับรองตนเองและแจ้งประวตัิตอ่ ตลท. วา่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความสมัพนัธ์อื่นใด
กบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทัง้คณะ 9 คน 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน  ในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร และการติดตาม 

ค าอธิบาย 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย  และกิจการ
ร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทาน
ให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การ
ประเมินความเสี่ยงสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส าคญัจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตามพร้อมทัง้ให้มีการรายงานความ
เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายในในองค์กรตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทกุปี 

  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ

ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนุนการบรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น 

ค าอธิบาย   
บริษัทฯ มีผงัโครงสร้างองค์กร สายบงัคบับญัชา และการแบ่งแยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญัด้วย
การก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of Authority 
(DoA) อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานทางอ้อมตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทัง้บริษัทฯ วา่จ้างให้ บมจ. บ้านป ูเป็นผู้ให้บริการ
ระบบงานตา่งๆ ตามขอบเขตงานใน MSA ซึง่รวมถึงงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.2 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ

อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 
ค าอธิบาย 
ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดให้มีการรายงานตามสายการบงัคบับญัชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึง ได้
มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน นอกจากนี  ้บริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจอนุมัติในการด าเนินงานของบริษัท 
(Delegation of Authority) เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ และล าดบัขัน้การอนมุตัิรายการทางธุรกิจที่
ส าคญัของบริษัท ฯ 

  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มอบหมาย และก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ตัง้แต่คณะกรรมการบริษัท ลง
มาถึงพนกังาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator,และ Delegation 
of Authority 

  

 
4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้แก่ 

1) นโยบายการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน 
2) นโยบายการบริหารคา่ตอบแทน 
3) นโยบายพนกังานสมัพนัธ์ และ 
4) นโยบายการอบรมและพฒันาพนกังาน 

โดยมีการทบทวนวิธีการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบายและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัต่อบคุลากรที่มีผล
การปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถึง การสือ่สาร
กระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณา การปรับอตัราเงินเดือน รวมถึงการเลื่อนต าแหน่ง โดยผู้บงัคบับญัชาของสายงานเป็นผู้
สือ่สารผลการประเมินดงักลา่วตอ่พนกังาน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตราก าลังคนประจ าปี  กระบวนการจัดท าแผนสืบทอด 
Succession Plan Management เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบคุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและ
คดัเลอืกบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญัและมีคณุสมบตัิเป็นไป
ตามความต้องการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะเป็นการสรรหาบคุลากรในกลุม่บริษัทฯ และสรร
หาจากภายนอก อีกทัง้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิในกรณีที่ขาดบคุลากรโดยการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญ ที่
ปรึกษาจากภายนอก 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งหรือ
สนับสนุน ใ ห้ อยู่ ในต า แหน่ ง งานที่ เหม าะสม  เช่ น  Talent Management, Competency 
Management, Individual Development Plan 

  

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ
ที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาหลายช่องทาง เช่น Internal Job Posting การสมคัรตรงกบับริษัทฯ 
ผ่านทางเว็บไซด์ และการสรรหาผ่าน Agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที่บริษัทฯก าหนด 
เช่น Banpu Spirit Test ความสามารถเฉพาะทาง และภาษาองักฤษ ในสว่นการพฒันาและรักษา
บคุคลากร บริษัทฯ มีการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล ( IDP) การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (OJT) จดั
ให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจ าปีที่ก าหนดไว้ และเข้าร่วมสมัมนา และฝึกอบรมวิชาการ
ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม รวมทัง้มีโครงการแลกเปลี่ยน Rotation Program, 
Overseas Assignment Program, Career Management 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญั 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการจัดท าแนวทางในการสรรหาและพฒันาการบุคลากรเพื่อสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญั
ของบริษัทฯ (Succession Plan) อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีการก าหนดต าแหน่งผู้บริหาร 
และหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก Successor ที่มีโอกาสในการสืบทอดต าแหน่ง โดยต าแหน่งผู้สืบ
ทอดที่ส าคัญ ประกอบด้วย ต าแหน่ง CEO-BPP (N), Head of power business portfolio 1,2 
(N-1) Head of Strategy and Asset Management (N-1) แ ล ะ  Head of Finance & 
Administration (N-1) 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่ อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้ บ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร  
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้มีการสื่อสารให้กับ
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รับทราบและถือปฏิบตัิ  รวมทัง้มีการก าหนด
บทลงโทษไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

  

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวลัที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์
ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนด ให้มีระบบ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 
เดือน ซึง่ประกอบด้วยการประเมินผลด้านการปฏิบตัิงาน และด้านพฤติกรรม โดยหนึง่หวัข้อในการ
ประเมินผลด้านพฤติกรรมจะเป็นเร่ืองของ “การยึดมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) ต่อผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายทัง้ภายในและภายนอก” ซึ่งผลของการประเมินนี ้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการเลือ่นต าแหนง่ และการปรับเงินเดือนประจ าปี 
 

  

5.3 คณะกรรมการและผู้ บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานทกุ 6 เดือน ซึง่ผลการ
ประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง การปรับเงินเดือน เพื่อเป็น
แรงจงูใจให้แก่พนกังานในการท างาน 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้ บ ริหารได้พิ จารณาไม่ ให้มี การสร้างแรงกดดันที่ มาก เกินไป  
ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรแตล่ะคน 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยก าหนดให้
หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การงานของ
พนกังานหรือ คกุคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ด าเนินการ
โดยยดึหลกับรรษัทภิบาล มีการก าหนดเปา้หมายอยา่งสมเหตสุมผล 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือ
ภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง มีมลูคา่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีความเหมาะสมกับธุรกิจ
และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและเพียงพอ 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคญั  เช่น ผู้ ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมลูทางการเงินในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี อยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจ
ว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่สาระส าคญัของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุริต หรือข้อผิดพลาด เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุสว่น 

  

6.4 คณะกรรมการห รือคณะกรรมการบ ริหารความเสี่ย ง อนุมัติ และสื่อสารนโยบาย  
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ่ง
ของวฒันธรรมขององค์กร 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที่ระบไุว้
ใน “BPP Risk management policy and RMC charter” ซึง่ได้รับการอนมุตัิตามมติที่ประชมุของ
คณะกรรมการบริษัทและได้มีการจดัการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้
สือ่สารให้สว่นงานตา่งๆภายในบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าเพื่อน าไปปฏิบตัิ 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้  
อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมผีลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หนว่ย

ธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานตา่งๆ 
ค าอธิบาย 
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้
ระดบัองค์กร หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานตา่งๆ โดยครอบคลมุปัจจยัความเสีย่งที่เก่ียวข้อง
กับวิสยัทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบตัิการด้านอื่นๆ และความ
เสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอก พร้อมนีไ้ด้มีการระบมุาตรการเพื่อบรรเทาความเสีย่งและให้มี
การทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ท าหน้าที่
รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาส 
เพื่อรายงานตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค าอธิบาย 
ผู้บริหารของบริษัทฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึง่ครอบคลมุปัจจยัความเสีย่งที่เก่ียวข้อง
กบัวิสยัทศัน์ เปา้หมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลติและการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
 

  

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง 
ค าอธิบาย 
Risk Management Policy ของบริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานทกุคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และบริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการน าโดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ บริหารและ Risk Manager น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

ค าอธิบาย 
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ และน าความเสี่ยงดงักล่าวมาน าเสนอในรูปแบบ
แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีหลกัการประเมินโอกาสเกิดเหตกุารณ์และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้อยา่งชดัเจน 

  

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ ย งนั น้  (acceptance) การลดความ เสี่ ย ง  (reduction) การหลีก เลี่ ย งความ เสี่ ย ง 
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการก าหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการก าหนดมาตรการในการเฝ้า
ติดตาม ป้องกันแก้ไขความเสี่ยง โดยมีผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการ
รายงานและการติดตามประเมินผล 

 
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัท า
ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น เท็ จ  ก า ร ท า ใ ห้ สู ญ เสี ย ท รั พ ย์ สิ น  ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั่ น  
การที่ผู้ บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคญั การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่
ถกูต้อง เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสาร Standard Practice Manual “Corporate 
Fraud Management” ไปยงักลุม่บริษัทฯ ผา่นอีเมล์ ให้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ 

  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม เช่น 
ไมต่ัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแต่ง
ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนธุรกิจ พร้อมกบัดชันีชีว้ดัผล
การปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate KPI) ซึ่งเป็นดชันีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบตัิงานส่วนงาน
ตา่งๆ โดยผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาจ่ายโบนสัประจ าปี  

  

8.3 คณ ะก รรม การต รวจสอบ ได้ พิ จ า รณ าและสอบ ถามผู้ บ ริห า รเ ก่ี ย วกับ โอกาส  
ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

ค าอธิบาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อ
ป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อม
ทัง้ได้หารือและสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีและหนว่ยงานตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

  

8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงมาตรการในการป้องกนัและ
แก้ไขการทจุริตคอร์รัปชัน่ และได้มีการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายดงักลา่วทางอีเมล์ของบริษัทฯ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับทราบและถือปฏิบตัิ 

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆและบริหารความเสี่ยง
จากการก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เช่น การประชุม Strategic Positioning Assessment เพื่อ
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูล
จากสถาบนัและแหล่งที่เช่ือถือได้ มีการพฒันาเคร่ืองมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตดัสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม 

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และการบริหารจดัการในทุกระดบั มีการรายงานความก้าวหน้าของการ
บริหารจดัการในทกุด้าน มีการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สง่ผลกระทบต่อแผน
รวมถึงการวางแนวทางการปอ้งกนัอยา่งเหมาะสม 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง
นัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ และได้มีการจดัท า Succession Plan ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องได้ในอนาคต 
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การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการควบคมุในระดบัองค์กรตามกรอบการควบคมุภายในระดบัสากล 
COSO และระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทาง
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานตา่งๆ โดยพิจารณาถึงสิง่ที่อาจจะมากระทบต่อแผนด าเนินการ 
ระบถุึงมาตรการควบคมุในปัจจุบนัและประเมินหาแนวทางหลีกเลี่ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสีย่งของบริษัทฯ ที่ได้จากผลการประเมินความเสีย่ง 

  

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจ
หน้าที่และล าดบัชัน้การอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้
สามารถป้องกันการทจุริตได้ เช่นมีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหาร
แต่ละระดับ ขัน้ตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขัน้ตอนการจัดซือ้และวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย การบนัทึกข้อมูลรายละเอียดการตดัสินใจจัดซือ้ ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ 
หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่งๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ที่

เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มผีลผกูพนั
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ยืม 

10.2.3 การค า้ประกนั บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบที่ครอบคลมุธุรกิจส าคญัในด้านต่างๆ อาทิ การจดัซือ้จดัจ้าง 
การเงิน การลงทนุ การเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ การบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงมีการก าหนดอ านาจ
อนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัอย่างชดัเจน บริษัทฯ มีการก าหนดแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ เก่ียวกบั
การท ารายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้
- ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงการจะเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบั

บริษัททนัทีที่ทราบว่า ตนเองหรือบคุคลที่เก่ียวข้องจะเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยฝ่ายบญัชี
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และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะท าการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนั ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการด าเนินการไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาหาทางแก้ไข 

บริษัทฯ มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาระยะยาวโดยมี
ผู้ รับผิดชอบที่เก่ียวข้องเป็นผู้ ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สญัญาซือ้/ขายสินค้า/บริหารและสญัญา
ทางการเงิน 
10.3 บ ริษั ทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม  เช่น  

การควบคมุแบบ Manual และ Automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า มีการก าหนดการควบคมุภายในที่หลากหลายตาม
แนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิ การจดัการโครงสร้างองค์กร การก าหนดวงเงิน
การอนมุตัิการจ่ายเงิน การก าหนดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเป็น
ประจ าทกุเดือน การสอบทานรายการควบคมุโดยใช้ระบบ Automated เป็นต้น 





 

10.4 บ ริษั ทก าหนด ให้มี การควบคุมภาย ใน ในทุก ระดับขององค์ กร เช่ น  ทั ง้ ระดับ  
กลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการก าหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจาย
อ านาจการบริหารและอนุมัติจากผู้ บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารล าดับถัดไป โดยก าหนดเป็น
รายการและวงเงินอนมุตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดลุและการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับงานที่ใช้บริการโดย บมจ. บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นัน้ มีการระบุ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและรายงานท่ีมีการจดัท า การประมวลผล การ
เก็บรักษาข้อมลูโดยบคุลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA 
การควบคมุในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้านัน้ ได้ก าหนดไว้เป็นสว่น
หนึง่ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของแต่ละบริษัท 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน
ส าหรับแต่ละกระบวนการของแต่ละบริษัทฯ รวมทัง้สามารถเข้าตรวจสอบการด าเนินงานของ 
บมจ. บ้านป ูได้ตามที่ตกลงกนัไว้ในเง่ือนไขตาม MSA 





 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ 

(1) หน้าที่อนมุตั ิ
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ 
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ส าคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ 

 
11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการท าแผนระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อน า Digital 
Technology ล่าสดุ มาใช้ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจใหมข่องบริษัทฯ รวมทัง้มีความพร้อมในการเข้าสูย่คุอตุสาหกรรมใหม ่
Industry 4.0 และ Thailand 4.0 



 
 

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของระบบสารสนเทศให้ทนัสมยัมีความยืดหยุ่นสงูขึน้ 
เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการปรับกระบวนการท างานของ
หนว่ยงาน IT ให้มีความคลอ่งตวัภายใต้หลกัการ Two-Speed IT พฒันาบคุคลากรให้มีความรู้และ
ทกัษะใหม่ๆ  ท่ีสอดคล้องกบั Banpu Digital Transformation (BDX) 



 
 

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             ความ
เหมาะสม  

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศโดยได้ด าเนินการควบคู่ไปกับ
แผนงาน Banpu Digital Transformation (BDX) และในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดท า Digital 
Resilience Assessment (DRA) เพื่อประเมินความเสีย่งด้าน Cyber Security และวดัระดบัความ
พร้อมขององค์กร ในการตอบสนองภยัคกุคามใหม่ๆ  รวมถึงการปรับปรุง Corporate IT Policy เพื่อ
เสริมสร้างและตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงได้อยา่งเพียงพอ 



 
 

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

ค าอธิบาย 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับกระบวนการประเมินการได้มาและการพฒันา ให้มีความยืดหยุ่น
มากขึน้ เพื่อให้การน า Digital Technology ที่มีศกัยภาพเข้ามาใช้ได้ทนัตอ่ความต้องการของธุรกิจ 
ส าหรับในเร่ือง IT Services Operations มีการเพิ่มการใช้ Technology ที่มีความยืดหยุ่นสงู เช่น 
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Cloud Computing เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตัง้และพฒันาระบบงาน ลดความซบัซ้อนใน
การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบให้น้อยลง 
 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ 
เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่ รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น 
ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ 
เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
บรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนบริษัทฯ มีการ
ก าหนดนโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกนั เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิในกรณีที่บริษัทฯ มีการท ารายการ
กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 



 
 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรม
นัน้ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ 
เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที่มีสว่นได้สว่น
เสยีในธุรกรรมจะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมนัน้ๆ 



 
 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ 
length basis)  

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิมาตรการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งก าหนดให้รายการที่เก่ียว
โยงกันต้องมีเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททาง
ผลประโยชน์ โดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุคนเป็นส าคญั 



 
 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้
ก าหนดแนวทางให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วม
นัน้ ถือปฏิบตัิ  (หำกบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ติดตามดแูลบริษัทยอ่ยให้ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศที่จดัตัง้ขึน้ และก าหนดแผนงาน
ประจ าทกุปีเพื่อดแูลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการสอดคล้องกบัแนวทางที่บริษัทก าหนด 
โดยการท า  legal review กับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มัน่ใจในสถานภาพการลงทุนผ่าน
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บริษัทย่อยและเพื่อยืนยันว่าเอกสารการประชุมและมติต่างๆ ของบริษัทย่อยต่างประเทศตรงกับ
ข้อมลูที่บริษัทฯ เก็บบนัทึกไว้  อีกทัง้ดแูลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบตัิภายในอ านาจที่
ได้รับมอบหมายตาม Delegation of Authority 
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยมีตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
การด าเนินงาน ติดตามและสอบทานผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้อ านาจในการอนุมตัิตาม DOA ซึ่งถ้าเป็นการตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัซึง่เกินอ านาจผู้บริหาร เร่ืองดงักลา่วจะต้องถกูรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 
บริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานของบริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้า เพื่อติดตามดแูลผลการบริหารจดัการของบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า ให้เป็นไป
ในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้ในแผนกลยทุธ์และแผนด าเนินงาน เช่น การสอบ
ทานแผนธุรกิจของบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสีย่ง การติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น 

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหารและพนกังาน 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เก่ียวข้องไว้ในนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตัิงานแต่ละเร่ือง ซึง่ได้มีการแจ้งให้พนกังานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้บริหารของกลุม่บริษัท
ยอ่ยที่บริษัทสง่ไปได้รับทราบผา่นทางอีเมล์ โดยมีการจดัเก็บนโยบายและระเบียบปฏิบตัิงานแต่ละ
เร่ืองไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ 



 
 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบตัิงาน 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องได้รับทราบ ผ่านทางอีเมล์ 
โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมทัง้ให้ค าแนะน ากับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข 



 
 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิสม ่าเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือ
กระบวนการปฏิบตัิงานไม่เหมาะสมกบัการด าเนินงานจริงในปัจจบุนั ทางผู้บริหารจะด าเนินการให้
มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป 
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร 
ที่มีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อก าหนดการใช้ข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกส าหรับประกอบการ
วิเคราะห์และตดัสนิใจในการด าเนินงาน  
ส าหรับข้อมลูภายในของบริษัทฯ จะแบง่เป็น 2 สว่นหลกั คือ ข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในเชิง
ปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่
รวบรวมข้อมลูผลการด าเนินงานจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อรายงานให้กบัผู้บริหารของ
บริษัทฯ  ส าหรับการจดัท าข้อมลูทางการเงินส าหรับผู้บริหารนัน้ ฝ่ายการเงินและบญัชีของบริษัทฯ 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ 
บริษัทฯ มีการใช้ข้อมลูจากภายนอกที่เป็นเว็บไซต์เก่ียวกบัเร่ืองพลงังานตา่งๆ เช่น ข้อมลูสถิติการใช้
พลงังานที่ผา่นมา รวมถึงข้อมลูการใช้พลงังานตา่งๆ ในอนาคต เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลูประกอบใน
การด าเนินธุรกิจ 





 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ได้ค านงึถึงต้นทนุและความถกูต้องของข้อมลูเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 





 

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคญัอย่างเพียงพอส าหรับ                ใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ  เช่น  รายละเอียดของเร่ืองที่ เสนอ                         
ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่งๆ 
 

ค าอธิบาย 
ในปี 2561 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 12 ครัง้เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลขานกุารบริษัทและหนว่ยงานต้นเร่ืองจะ
มีการจดัท ารายงานตา่งๆ เพื่อประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัท 





 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้าอยา่งน้อย
ภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการจัดท าหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้กรรมการ
บริษัท 7 วนัลว่งหน้าก่อนการประชุมซึง่สอดคล้องกบัระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด โดยมี
การระบุไว้ใน แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครัง้ที่ 1 (พ.ศ.2561) 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จดัท ารายงานการ
ประชุมซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดเร่ืองที่พิจารณา ข้อซกัถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผล
การอนมุตัิ/พิจารณาวาระการประชมุนัน้ๆ 
นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ในจดัเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบเพื่อ
ความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมลูในอนาคต 





 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการ

ควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้จัดท าเอกสาร มีหน้าที่ให้การจัดเก็บเอกสารที่ส าคญัให้
เป็นระเบียบ ส าหรับเอกสารที่จัดท าโดย บมจ. บ้านปู นัน้ ทาง บมจ. บ้านปู มีหน้าที่ดูแลรักษา
ข้อมลูเหลา่นัน้ โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกบัการจดัเก็บเอกสารของ บมจ. บ้านป ูซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน MSA 
กรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเก่ียวกบัข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่
เก่ียวข้องด าเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ใน
การติดตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเด็นตา่งๆ เป็นรายไตรมาส 











 

 
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทาง 
การสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการก าหนดช่องทางการสื่อสารข้อมลูให้กบัพนกังานหลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศ
ที่บอร์ด การใช้อีเมล์สือ่สารข้อมลู การเดินสายประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้พนกังานบางคน บางกลุม่ หรือ
ทกุคนรับทราบ แล้วแตก่รณี รวมทัง้มีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หนว่ยงานที่เก่ียวข้องทกุครัง้ที่
มีการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปตอ่ผู้บริหารทกุไตรมาส 





 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ติดต่อขอข้อมลูอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมลูจากผู้สอบ
บัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้ บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้ บริหาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการรายงานข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ในสว่น
การติดตอ่สือ่สารกบัฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้า
ร่วมการประชมุกบัคณะกรรมการบริษัทซึง่มีก าหนดไว้อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถึงสง่เสริมให้
มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสงูในโอกาสอื่นๆ 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท าความรู้จกัคุ้นเคยกบั
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

ค าอธิบาย 
ผู้ บ ริหารของบ ริษั ทฯ  ก าหนดน โยบายการ รับแ จ้ง เ ร่ือ งทุจ ริต  และให้ค วามคุ้ ม ครอง 
ผู้ ร้องเรียนจากภายใน เพื่อให้พนกังานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เก่ียวกบัการทจุริตแก่บริษัทฯ ได้โดยผา่นช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียน ทางไปรษณีย์ ถึงเลขานกุาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทางอีเมล์  ถึง complaint@banpupower.co.th และ
ทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.banpupower.com/complaints_handling) 





 

 
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรผา่นช่องทางตา่งๆ เช่นเว็บไซต์ 
(http://www.banpupower.com) ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หาที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ นโยบาย
บรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรม นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการรับข้อร้องเรียนและ
การให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และช่องการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ์เพื่อสือ่สารกบันกัลงทนุอีกด้วย 





 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการรับแจ้งเร่ืองทุจริต และให้ความคุ้มครอง  ผู้ ร้องเรียนจาก
ภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการ
ทจุริตแก่บริษัทได้โดยผา่นช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียน ทางไปรษณีย์ ถึงเลขานกุารคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาทางอีเมล์ถึง  complaint@banpupower.co.th และทางการร้องเรียนใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.banpupower.com/complaints_handling) 

 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไป

อย่างครบถ้วน เหมาะสม  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 ทาง
ผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตัิ และรายงานผู้บงัคบับญัชา 
หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ  และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อก าหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหวัหน้างาน รวมทัง้มีการตรวจสอบและติดตามโดย
หนว่ยงานตรวจสอบภายในโดยรายงานผลตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 





 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ค าอธิบาย 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อก าหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหวัหน้างาน รวมทัง้มีการตรวจสอบและติดตามโดย
หนว่ยงานตรวจสอบภายในรายงานผลตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 





 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้รายงานต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 





 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านป ู(ผา่นสญัญา MSA) 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ง รวมทัง้มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง 
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ค าอธิบาย 
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ตามที่
ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 





 

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                          การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, IIA) 

ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการประเมิน
คณุภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็นประจ าทกุปี 





 

 
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
นยัส าคญั  

ค าอธิบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อ
ผู้บริหารและผู้ รับผิดชอบอย่างทนัท่วงที เพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทัง้มีการติดตามและรายงานความ
คืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส 





 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์

หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้
เร่ิมด าเนินการจดัการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ เป็นสาระส าคัญต่อ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค าอธิบาย 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทนัที กรณีที่มีเหตกุารณ์ทจุริต หรือมีสิ่ง
ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้าให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
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12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1. บริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน) (บมจ. บ้านป)ู 

 

พลงังาน 1) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 
78.57 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 4 ทา่น คือ 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
2. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
3. นายระวิ คอศิริ 
4. นางสมฤดี ชยัมงคล 

3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปเูป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น คือ นางสมฤดี ชยัมงคล 

2. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล 
จ ากดั (BMC) 

 

ผลติและจ าหนา่ยถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 โดยบมจ.บ้านปเูป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นผู้บริหารของ   
บมจ. บ้านป ูจ านวน 1 ทา่น คือ  
นางสมฤดี ชยัมงคล  

3. บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (BPI) 

จ าหนา่ยถา่นหินและศกึษาการ

ลงทนุ 

1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น คือ 
นางสมฤดี ชยัมงคล  

4. PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk. (ITM) 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 1.) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดย
อ้อมร้อยละ 68.09 ผา่น Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd 

2.) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น คือ
นางสมฤดี ชยัมงคล  

5. Asian American Coal, 
Inc.  (AACI) 

 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดย
อ้อมร้อยละ 100.00 ผา่น BP Overseas 
Development Company Limited 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 2 ทา่น คือ 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
2. นางสมฤดี ชยัมงคล 

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI 
จ านวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
 

12.   รายการระหว่างกัน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
6. Banpu Australia Co. Pty 

Ltd. (BPA) 
 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 
ในประเทศออสเตรเลยี 

1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดย
อ้อมร้อยละ 100.00 ผา่น Banpu Singapore 
Pte. Ltd. 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 2 ทา่น คือ 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  
2. นางสมฤดี ชยัมงคล  

7. Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd.  (SLG) 

ผลติและจ าหนา่ยถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดย
อ้อมร้อยละ 45 ผา่น AACI 

2) ไมม่ีกรรมการร่วมกนั 
3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ SGEC 

จ านวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

8. Banpu (Shanghai) 
Trading Co., Ltd. (BST) 

ค้าถา่นหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดย
อ้อมร้อยละ 100 ผา่น BMS 

2) ไมม่ีกรรมการร่วมกนั 
3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST 

จ านวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

 
รายการระหว่างกนัอื่นๆ ของบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนดราคา
ซือ้ขายและอตัราดอกเบีย้ที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ได้
แสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

  รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี  ้

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูจ ากดั  (มหาชน) ดงันี ้

 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee  จ านวน 144,000,000.00 บาท 

 เงินปันผลจ่าย จ านวน 1,438,319,698.20 บาท  
2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั 
 

 

บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั   มี
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทุนของเงินกู้ ยืมมาและอตัราดอกเบีย้
ท้องตลาด ดงันี ้ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 187,569,444.75 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืมจ านวน 7,371,738,139.46 บาท 
และยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  315,507,696.53 บาท 
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1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

3. บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์จ ากดั      
  

บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จ ากดั ดงันี ้ 

 ปี 2561  มีเงินปันผลรับ จ านวน 1,468,553,598.32  บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน 
6,639,671,658.44 บาท 

4. BPP Renewable Investment 
(China) Co.,Ltd. 

บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั BPP Renewable Investment (China) 
Co.,Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ  จ านวน 3,013,893.90  บาท  

5.  Banpu Power International Co.,Ltd. 
  

บริษัทฯ  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power International Co.,Ltd.  
(BPPI)  โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยมื โดยค านวณ
อตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมาและอตัราดอกเบีย้ท้องตลาด ดงันี ้ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ  จ านวน 12,242,781.31  บาท  

 ปี 2561  มีเงินปันผลรับ จ านวน 715,811,800.00  บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม  800,985,888.00  บาท 
และยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  3,338,331.29  บาท 

6. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั. บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั. ดงันี ้ 

 ปี 2561 คา่ใช้จ่ายคา่ Management fee  จ านวน 148,115,655.72 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดเงินรับลว่งหน้า จ านวน  2,262,142.49  บาท 
7.  BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) 

 
บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั BRE Singapore Pte. Ltd. โดย มีเงินให้กู้ยืมแก่ 
BPPI ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยมื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงิน
กู้ยืมมาและอตัราดอกเบีย้ท้องตลาด ดงันี ้ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ  จ านวน 6,076.65  บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดเงินทดรองจา่ย จ านวน 19,534,631.09 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม  2,259,936.00  บาท และ    
ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  6,076.65  บาท 

8. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. 
(ITM) 

บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั PT. Indo Tambangraya Megah Tbk..ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดเงินทดรองจา่ย จ านวน 63,374.42 บาท 
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2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากัด 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

3. BPP Renewable Investment (China) 
Co.,Ltd. 

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั  ท ารายการระหวา่งกนักบั  
BPP Renewable Investment (China)  Co.,Ltd. (BPPRIC) มเีงินให้กู้ยืม 
ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยมื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยมื
มาและอตัราดอกเบีย้ท้องตลาด ดงันี ้

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 20,702,728.82 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 454,701,000 บาท 
และ ยอดดอกเบีย้ค้างรับ 38,841,196.38 บาท 

4. Banpu Renewable Singapore       
Pte., Lte.        

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั  ท ารายการระหวา่งกนักบั  
Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. มีเงินให้กู้ยมืในรูปของสญัญาเงินให้

กู้ยืมโดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยมืมาและอตัราดอกเบีย้
ท้องตลาด ดงันี ้

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  10,779,880.99 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม ระยะสัน้  จ านวน 
119,584,594.20 บาท, มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาวจ านวน 
511,956,975.08 บาท และ ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  4,501,618.55 
บาท 

5. Macao Deyuan Ltd. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั  ท ารายการระหวา่งกนักบั  
Macao Deyuan Ltd. ดงันี ้

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  2,669,785.28 บาท 

 

3. Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 
1.BPP Renewable Investment (China) 
Co.,Ltd.        
 

 Banpu Investment (China) Ltd ท ารายการระหวา่งกนักบั BPP Renewable 
Investment (China) Co., Ltd. มีเงินให้กู้ยมืในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยมื โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยมืมาและอตัราดอกเบีย้ท้องตลาด 
ดงันี ้

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 64,772,891.92 บาท 

 ปี 2561 รายได้คา่  Management fee จ านวน  62,826,973.90 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม จ านวน 1,701,476,740.00
บาท, ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 164,843,087.57 บาท และ ยอดเงิน
ทดรองจา่ย จ านวน 1,417.11 บาท 
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3. Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 
2. Banpu Power International Limited  Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั  

Banpu Power International Limited (BPPI) มเีงินให้กู้ยมืในรูปของสญัญา
เงินให้กู้ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมาและอตัรา
ดอกเบีย้ท้องตลาด ดงันี ้

 ปี 2561 มีดอกเบีย้รับ จ านวน 1,261,425.70 บาท 

 ปี 2561 มีดอกเบีย้จ่าย จ านวน 3,289,327.62 บาท 
3. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูจ ากดั  (มหาชน) ดงันี ้

 ปี 2561 คา่ Management fee ค้างรับ  จ านวน 3,915,077.53 บาท 

 ปี 2561 คา่ Management fee รับ  จ านวน 32,927,432.46 บาท 
4. Banpu (Shanghai) Trading Co., 
Ltd. 

บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.ดงันี ้

 ปี 2561 คา่ Management fee ค้างรับ  จ านวน 4,476,120.40 บาท 

 ปี 2561 คา่ Management fee รับ  จ านวน 18,441,376.63 บาท 
5. Banpu Australia Co. Pty Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia Co. Pty Ltd.  ดงันี ้

 ปี 2561 คา่ Management fee ค้างรับ  จ านวน 2,321,487.73 บาท 

 ปี 2561 คา่ Management fee รับ  จ านวน 4,824,445.71 บาท 
6. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ดงันี ้

 ปี 2561 คา่ Management fee รับ  จ านวน 7,730,186.75 บาท 

7. Asian American Coal, Inc.   บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Asian American Coal, Inc.  ดงันี ้

 ปี 2561 คา่ Management fee รับ  จ านวน 65,069,117.86 บาท 

 
4. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จ ากัด. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 
1. Banpu Power Trading GK       
 

 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั.ท ารายการระหวา่งกนักบั  
Banpu Power Trading GK ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินทดรองจา่ย จ านวน 2,273,875.72 
บาท 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท า
สญัญานัน้ๆ  โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เก่ียวข้อง บุคคลภายนอก  และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กนั และให้มีราคาและเง่ือนไข เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานที่มีสว่นได้เสีย
ในรายการนัน้จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

 
12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านป ู

ในปีนีบ้ริษัทฯ ไมม่ีรายการกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านป ูหากในอนาคตมีรายการนี ้บริษัทย่อยมีรายการให้และ
รับความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการเก่ียวโยงกนัตอ่ไป 

(ข) คา่บริหารจดัการและการใช้บริการหนว่ยงานสนบัสนนุจากบมจ. บ้านป ู 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะใช้บริการตามสญัญาการบริหารจดัการกบั 
บมจ. บ้านป ูฉบบัลงวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 แทนสญัญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 144 ล้านบาทตอ่ปี 
โดยจะจ่ายช าระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลมุบริการด้านการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลอืด้านบญัชีและ
การเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนบัสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากร
บคุคล และการบริหารจดัการทรัพย์สินโดยมีอายุสญัญา 2 ปี การต่ออายสุญัญาต้องแจ้งลว่งหน้าภายใน 
30 วนัก่อนวนัท่ีสญัญาจะสิน้สดุลง 

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านบริหาร
จัดการ เป็นผู้ ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญามีอายุ 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้
ค าปรึกษา มีขอบเขตเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา การบริหารจัดการ ในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ การเงิน การ
บริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหาร
ทรัพย์สนิ เป็นต้น  
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(ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีจ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าส ารวจ
โครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองท่ีบริษัทฯ จ่ายให้บริษัทท่ี

เก่ียวข้องกันมีก าหนดระยะเวลาช าระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบแจ้งหนี ้และเงินทดรองรับจากบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนัมีก าหนดระยะเวลาช าระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบแจ้งหนี ้โดยจะจ่ายช าระในราคาท่ีทดรอง
จ่ายแทนกนัตามมลูคา่ท่ีเกิดขึน้จริง 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของผู้สอบบัญช ี

ผู้ สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 

งบการเงนิที่ตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรับผิดชอบได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบญัชี โดยมี
ความเป็นอิสระจาก กลุม่กิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้
ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ผู้สอบบญัชีเช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง  ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีได้ระบเุร่ืองการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบและได้น าเร่ืองนีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองนี ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

การรวมธุรกิจ 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 27 เร่ืองการรวม
ธุรกิจ กลุ่มกิจการได้จ่ายช าระคา่ซือ้เงินลงทนุเป็นจ านวนเงินรวม 
14.22 ล้านบาท ส าหรับสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในสาธารณ รัฐ
ประชาชนจีน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินวา่การจ่ายซือ้เงิน
ลงทนุในบริษัทดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ ตามค านิยามท่ีระบุ
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เร่ืองการรวม
ธุรกิจ 
 
ผู้บริหารวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มามีมูลค่า
เท่ากบั 292.78 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ท่ีดิน อาคาร
และอปุกรณ์จ านวน 1,883.35 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
(สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า) รวมเป็นจ านวนเงิน 247.44 
ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินท่ีรับมามีมูลค่าเท่ากับ 
278.56 ล้านบาท ซึง่การวดัมลูค่ายุติธรรมดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปันส่วนต้นทนุการรวมธุรกิจ 
 
ผู้บริหารอยู่ระหว่างการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ได้แก่ สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ณ วันท่ี
น าเสนอรายงาน มลูค่าดงักล่าวเป็นประมาณการมลูค่ายุติธรรม
ซึ่งข้อมูลทางการบัญชียังไม่สมบูรณ์ และอยู่ในช่วงระยะเวลา
การวัดมูลค่าตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 3 
 
ผู้สอบบญัชีให้ความสนใจในเร่ืองมลูค่ายุตธิรรมของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ท่ีเกิดขึน้จากการรวมธุรกิจ
เน่ืองจากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยวิธีการประเมิน
มลูค่ายุติธรรมและข้อสมมติฐานซึง่เก่ียวข้องกบัการใช้ดลุยพินิจ
ท่ีส าคญัของผู้บริหาร ข้อสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย ก าลังการผลิต
ของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของก าไร ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจะเปล่ียนแปลงในอนาคต โครงสร้างการลงทุนใน
อนาคต และความเส่ียงของภาวะตลาดท่ีสามารถอ้างอิงได้จาก
ข้อมลูที่เปิดเผยโดยทัว่ไป 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบเร่ืองนี ้โดยผู้สอบบญัชีท าความเข้าใจ
และประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือให้ได้รับเอกสาร
การตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึง่ได้ด าเนินงานตามวิธี
ปฏิบัติดังต่อไปนีใ้นเพ่ือให้ได้หลักฐานเก่ียวกับการท่ีผู้ บริหาร
ประเมินการรวมธุรกิจและวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุ
ได้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา  

 ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้ บริหารส าหรับการซือ้เงิน
ลงทุนในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
ของสองบริษัทซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนวา่เป็นการรวมธุรกิจ  

 ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ท่ีได้มาและ
หนีส้ินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ รวมถึงประเมินขัน้ตอนการ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับท่ีจัดท าขึน้
โดยผู้บริหาร   

 ทดสอบการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทัง้ สอบถามเชิง
ทดสอบผู้บริหารในการใช้ดลุยพินิจเก่ียวกบัข้อสมมติฐานท่ี
ส าคัญท่ีผู้ บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต เช่น ข้อมูลท่ีเก่ียวกับประมาณการราคาขายต่อ
หน่วย ก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน และโครงสร้างการลงทนุในอนาคต รวมทัง้การ
เปรียบเทียบข้อสมมติฐานท่ีส าคัญกับสัญญาท่ีเก่ียวข้อง
และแหล่งข้อมลูภายนอก 

 ประเมินอตัราคดิลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกบั
ข้อมลูของบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีสามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมลูที่เปิดเผยโดยทัว่ไป  

จากผลการปฏิบตัติามวธีิการดงักล่าวผู้สอบบญัชีพบวา่การ
ประเมินวา่การซือ้เงินลงทนุดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจนัน้
เหมาะสมตาม ค านิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 3 อีกทัง้พบว่าข้อสมมตฐิานท่ีผู้บริหารใช้ในการประเมิน
มลูคา่ยตุธิรรมของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามวธีิการบญัชีในเร่ือง
การรวมธุรกิจ 
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ข้อมูลอืน่  

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่มร่วมถงึงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนัน้ ผู้สอบบญัชีคาดวา่จะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 
 
ความเห็นของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่น และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้
ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและ
พิจารณาว่าข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  หรือกบัความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีหรือปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เมื่อผู้สอบบญัชีได้อา่นรายงานประจ าปี หากผู้สอบบญัชีสรุปได้วา่มกีารแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ผู้สอบบญัชีต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้โดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น 
เพื่อให้สามารถจดัท า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบญัชีส าหรับ การด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุด
ด าเนินงาน หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้ สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
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บญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริง
แต่ละรายการ หรือทกุรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหลา่นี ้ 
 
ในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีได้ใช้ดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สงัเกต และสงสยัเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีรวมถงึ 

 ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ความเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมา
จากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจ ริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
ของกลุม่กิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี 
และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงาน
ตอ่เนื่องหรือไม ่ถ้าผู้สอบบญัชีได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระส าคญั ผู้สอบบญัชีต้องกลา่วไว้ในรายงาน
ของผู้ สอบบัญชีถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผย
ดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบบญัชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบญัชีขึน้อยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชี อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตใุห้กลุม่กิจการและบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการ
น าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร  

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่กิจการเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ผู้สอบบญัชีรับผิดชอบตอ่การก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่กิจการ ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว
ตอ่ความเห็นของผู้สอบบญัชี 
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ผู้สอบบญัชีได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่ง
รวมถึงประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนยัส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหาก
ผู้สอบบญัชีได้พบในระหวา่งการตรวจสอบ 
 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งผู้สอบบญัชีเช่ือว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและมาตรการที่ผู้สอบบญัชีใช้เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ซึ่งได้อธิบายเร่ือง
เหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ผู้สอบบญัชีพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของเพราะการกระท าดงักลา่ว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะจากการ
สือ่สารดงักลา่ว   
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

 

หน่วย: พนับาท 

 

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561” 

 

 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,442,979    3.03 1,129,197    2.37 1,152,784    2.68
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 52,012         0.11 22,084         0.05 9,501           0.02
เงินลงทนุระยะสัน้ 103,921       0.22 180,522       0.38 329,587       0.77
ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ สทุธิ 1,365,400    2.86 1,210,502    2.54 1,028,478    2.39
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกัน 16,941         0.04 13,440         0.03 13,074         0.03
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกันที่คาดวา่จะได้รับภายใน 1 ปี 330,000       0.69 714,382       1.50 1,451,267    3.38
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 105              0.00 16,154         0.03 16,528         0.04
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 2,603           0.01 -              - 238,100       0.55
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน -              - 257,745       0.54 669,670       1.56
เชือ้เพลิง 418,135       0.88 421,858       0.88 442,114       1.03
วสัดสุ ารองคลงั 58,567         0.12 67,202         0.14 45,248         0.11
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 437,958       0.92 312,362       0.65 409,609       0.95
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,228,621 8.20 4,345,448 9.11 5,805,960 13.51

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน -              - -              - 824,479       1.92
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 6,802,860    14.26 7,132,811    14.95 6,596,298    15.35
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 181,736       0.38 179,705       0.38 378,006       0.88
เงินลงทนุในบริษัทย่อย -              - -              - -              -
เงินลงทนุในการร่วมค้า 21,246,355  44.54 18,399,943  38.58 17,268,261  40.19
เงินลงทนุอ่ืน สทุธิ 4,153,980    8.71 2,765,147    5.80 1,077,955    2.51
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 12,231,547  25.64 11,993,462  25.14 8,443,230    19.65
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี สทุธิ 621,180       1.30 769,223       1.61 818,953       1.91
คา่ความนิยม 41,154         0.09 41,447         0.09 49,730         0.12
สิทธินการประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้า สทุธิ 212,815       0.45 227,479       0.48 139,274       -
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1,845,882 3.87 1,842,981 3.86 1,560,710 3.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 47,337,509 91.80 43,352,198 90.89 37,156,896 86.49
รวมสินทรัพย์ 51,566,130 100.00 47,697,646 100.00 42,962,856 100.00
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

 

หน่วย: พนับาท 

 

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561” 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,184,877    2.30 2,323,600    4.87 2,435,297    5.67
เจ้าหนีก้ารค้า 690,923       1.34 589,195       1.24 393,757       0.92
เงินทดรองรับและเจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกัน 7,530           0.01 3,662           0.01 1,758           0.00
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน -              - -              - -              -
เงินกู้ยืมจากบริษัทอ่ืน -              - -              - -              -
เงินปันผลค้างจา่ย -              - -              - -              -
สว่นของเงินกู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 1,072,958    2.08 347,607       0.73 53,746         0.13
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 35,923         0.07 73,488         0.15 68,666         0.16
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,798,849    3.49 1,854,853    3.89 1,879,192    4.37
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,791,060 9.29 5,192,405 10.89 4,832,416 11.25

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว สทุธิ 5,465,056    10.60 2,550,111    5.35 107,492       0.25
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี สทุธิ 94,347         0.18 142,021       0.30 109,460       0.25
ส ารองคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 34,525         0.07 28,294         0.06 32,483         0.08
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5,593,928 10.85 2,720,426 5.70 249,435 0.58
รวมหนีสิ้น 10,384,988 20.14 7,912,831 16.59 5,081,851 11.83
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

หน่วย: พนับาท 

 
 
 

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561” 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบยีน
หุ้นสามญัจ านวน 3,104,492,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2559 หุ้นสามญัจ านวน 3,095,692,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2558 หุ้นสามญัจ านวน 1,995,692,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

31,044,920  31,044,920  30,956,920  
ทนุที่ออกและช าระเตม็มลูคา่แล้ว
หุ้นสามญัจ านวน 3,048,355,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2559 หุ้นสามญัจ านวน 3,045,692,000  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2558 หุ้นสามญั 1,297,199,500 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 30,510,217  59.17 30,483,550  63.91 30,456,920  70.89
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 7,231,386    14.02 7,192,115    15.08 7,157,230    16.66
สว่นเกินจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดยีวกัน (1,970,423)  (3.82)   (1,978,582)  (4.15)   (1,978,582)  (4.61)   
ส ารองจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 32,620         0.06 22,932         0.05 -              -      
ก าไรสะสม - -

จดัสรรแล้ว - -
- ส ารองตามกฎหมาย 1,363,200    2.64 1,146,200    2.40 905,200       2.11
ยงัไม่ได้จดัสรร 6,144,336    11.92 4,396,833    9.22 2,158,914    5.03

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (2,901,686)  (5.63)   (2,256,770)  (4.73)   (1,528,519)  (3.56)   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 40,409,650 78.36 39,006,278 81.78 37,171,163 86.52
สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 771,492 1.50 778,537 1.63 709,842 1.65
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41,181,142 79.86 39,784,815 83.41 37,881,005 88.17
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,566,130 100.00 47,697,646 100.00 42,962,856 100.00
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

หน่วย: พนับาท 

 
  

พ.ศ. 2561
ร้อยละ

ของรายได้
พ.ศ. 2560

ร้อยละ

ของรายได้
 พ.ศ. 2559

ร้อยละ

ของรายได้

รายได้รวม 11,554,728 100.00 10,758,036 100.04 9,792,574 100.00

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6,322,203    54.72 6,419,277    59.67 5,541,646    56.59

ต้นทนุขายและการให้บริการ (5,051,162)  (43.72)    (4,879,362)  (45.36)    (3,604,680)  (36.81)    

ก าไรขัน้ต้น 1,271,041   11.00 1,539,915   14.31 1,936,966   19.78

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (1,229,350)  (10.64)    (1,169,042)  (10.87)    (1,100,686)  (11.24)    

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า -              - -              - -              -

เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 19,496         0.17 20,650         0.19 15,885         0.16

รายได้คา่บริหารจดัการและอ่ืนๆ 371,528       3.22 672,150       6.25 648,773       6.63

ดอกเบีย้รับ 55,276         0.48 48,557         0.50 94,346         0.96

คา่สินไหมทดแทนตามค าพิพากษา (900,685)     (7.79)      -              - -              -

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 19,247         0.17       (84,844)       (0.79)      (21,259)       (0.22)      

ดอกเบีย้จา่ย (220,955)     (1.91)      (101,702)     (0.95)      (419,926)     (4.29)      

ต้นทนุทางการเงินอ่ืน (7,779)         (0.07)      (3,904)         (0.04)      -              -         

สว่นแบง่ก าไรจากการร่วมค้า 4,766,978    41.26     3,682,246    34.23     3,513,183    35.88

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 4,144,797   35.87 4,604,026   42.80 4,667,282   47.66

ภาษีเงินได้ (292,729)     (2.53)      (361,815)     (3.36)      (394,507)     (4.03)      

ก าไรส าหรับปี 3,852,068   33.34 4,242,211   39.43 4,272,775   43.63

รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนภายหลัง -

- การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (9,423)         (0.08)      -              -         (12,017)       (0.12)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี -

- ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย -              - -              - -              -

- สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมค้า 93,730         0.81       (381,007)     (3.89)      268,625       2.74

- ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (785,091)     (6.79)      (366,126)     (3.74)      (846,181)     (8.64)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษี (700,784)     (6.06)     (747,133)     (7.63)     (589,573)     (6.02)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,151,284   27.27 3,495,078   35.69 3,683,202   37.61

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,812,668    33.00 4,154,634    42.43 4,138,126    42.26

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 39,400         0.34 87,577         0.89 134,649       1.38

3,852,068    33.34 4,242,211    43.32 4,272,775    43.63

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,158,329    27.33 3,426,383    34.99 3,597,782    36.74

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (7,045)         (0.06)      68,695         0.70 85,420         0.87

3,151,284    27.27 3,495,078    35.69 3,683,202    37.61
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

หน่วย: พนับาท 

 
  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
 ก าไรส าหรับปีก่อนภาษีเงินได้ 4,144,797 4,604,026 4,667,282
 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 625,202 509,933 428,221
 คา่เผ่ือสงสยัหนีจ้ะสญู - 81,877 -              
 คา่เผ่ือความเคลื่อนไหวช้าของวสัดสุ ารองคลงั 15,106 1,469 1,572
 ดอกเบีย้รับ (55,276)       (48,557)       (94,346)       
 ดอกเบีย้จา่ย 220,955       101,702       419,926       
 ต้นทนุทางการเงินอ่ืน 7,779           3,904           -              
 สว่นแบง่ก าไรจากการร่วมค้า (4,766,978)  (3,682,246)  (3,513,183)  
 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า -              -              -              
 เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน (19,496)       (20,650)       (15,885)       
 ขาดทนุสทุธิจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,302)         (795)            148              
 ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -              301              -              
 ตดัจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 50,678         17,862         42,745         
 การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 9,688           22,932         -              
 ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน -              -              -              
 (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -              -              3,820           
 (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึนจริง (89,425)       84,308         (270,175)     
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 141,728 1,676,066 1,670,125
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ (115,474)     (147,580)     262,345       
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกัน (3,501)         (366)            (5,740)         
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวข้อง 14,018         123,385       10,325         
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในเชือ้เพลิงและวสัดสุ ารองคลงั (2,748)         18,781         (80,778)       
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (109,241)     231,834       28,893         
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (324,103)     (859,214)     138,861       
เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้า 72,694         195,438       84,004         
เงินทดรองรับและเจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกัน 3,868           1,904           (4,610)         
 ส ารองคา่ใช้จย่ผลประโยชน์พนักงาน (5,548)         (4,189)         3,986           
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (19,750)       (246,601)     (10,559)       
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (348,057)     989,458      2,096,852   
    การจา่ยดอกเบีย้ (201,573)     (98,468)       (468,909)     
    การจา่ยภาษีเงินได้ (249,920)     (288,596)     (533,035)     
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (799,550)     602,394      1,094,908   
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

หน่วย: พนับาท 

 
  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จา่ย) จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ (29,928)       (12,583)       8,621
เงินสด (รับ) จา่ยสทุธิจากเงินลงทนุระยะสัน้ 76,601 149,065 1,445,993
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - 28,533 130,191
เงินสดจา่ยส าหรับเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน (2,710)         -              (198,749)       
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน -              -              624,537        
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน -              (273,540)     (1,315,279)    
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน -              (493,936)     (841,142)       
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในการร่วมค้า (377,773)     (993)            (8,287,909)    
เงินสดจา่ยสทุธิจากการซือ้ธรุกิจ -              -              (31,063)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -              -              42,294          
เงินสดจา่ยสทุธิจากการรวมธรุกิจ (63,309)       (52,126)       
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุอ่ืน (1,059,857)  (326,511)     (862,327)       
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,298,227)  (2,547,736)  (2,963,509)    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,228           941              174               
ดอกเบีย้รับ 14,219         58,909         53,072          
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทย่อยกิจการร่วมค้า
และบริษัทร่วม 3,106,402    2,660,000    3,058,601     
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอ่ืน 19,496         20,650         15,885          
เงินจา่ยลว่งหน้าเพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า -              (907,858)     (1,041,443)    
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 387,142       (1,697,185)  (10,162,053)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,174,499    5,732,678    3,943,432     
เงินสดจา่ยคนืเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (4,283,601)  (5,868,141)  (1,936,075)    
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน -              -              11,487,023   
เงินสดจา่ยคนืจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน -              -              (26,369,830)  
เงินสดจา่ยจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน -              -              (704,028)       
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,110,259    2,850,155    -                
เงินสดจา่ยคนืเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (394,928)     (80,893)       (49,797)         
 เงินสดจา่ยส าหรับต้นทนุทางการเงินอ่ืน (8,448)         (21,673)       -                
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั  -              -              24,334,305   
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทภายใต้ BPP-W และ BPP-ESOP 3,234           124,219       
เงินปันผลจา่ยของบริษัทย่อยให้แก่สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -              -              -                
เงินปันผลจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (1,830,583)  (1,675,715)  (1,606,123)    
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 770,432       1,060,630    9,098,907     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 358,024       (545)            31,762          
ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (44,242)       (23,042)       (38,592)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 1,129,197 1,152,784 1,159,614
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,442,979 1,129,197 1,152,784
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13.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

 

 
 

หมายเหต ุ 

*เงินปันผลประจ าปีจ านวนเงินรวม 1,831 ล้านบาท ส าหรบัการด าเนินงานประจ าปี 2561 ซ่ึงได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 3,051,021,700  หุ้น เป็นจ านวนเงิน 915 ล้านบาท ดงันัน้คงเหลือการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30  บาท เป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 48 ของก าไร
สทุธิรวม ทัง้นีจ้ านวนหุน้ดงักล่าวยงัไม่รวมหุ้นทีอ่าจจะเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  (BPP-W) และ  การเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) 

 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Liquidity ratio)
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 0.88             0.84             1.20             
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.62             0.49             0.52             
อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด     n.a. 0.12             0.10             
อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4.85             5.67             5.00             
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 74.20           63.53           72.07           
อัตราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 10.46           9.99             8.05             
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 34.42           36.02           44.72           
อัตราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ 7.89             9.93             10.26           
ระยะเวลาช าระหนี ้ 45.62           36.26           35.10           
Cash Cycle 63.00           63.28           81.69           

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability ratio)
อัตราก าไรขัน้ต้น 20.10           23.99           34.95           
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 80.23           70.46           83.84           
อัตราก าไรอ่ืน 45.28           40.33           43.41           
อัตราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (0.07)           0.13             0.24             
อัตราก าไรสทุธิ 33.00           38.62           42.26           
อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 9.42             10.70           16.77           

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน
(Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7.68             9.17             11.47           
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 36.64           45.65           63.61           
อัตราหมนุของสินทรัพย์ 0.23             0.24             0.27             

อัตราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.25             0.20             0.13             
อัตราสว่นหนีส้ทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.13             0.10             0.03             
อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ n.a. 10.05           4.47             
อัตราการจา่ยเงินปันผล 48.00           44.00           57.00           
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินของบริษัท 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 
2560 สรุปได้ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 2560 

 
1.1  รายได้จากการขาย ต้นทนุขาย และก าไรขัน้ต้น 

รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการขายไฟฟา้ ไอน า้และอื่นๆ ของโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมทัง้ 3 แหง่และ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 

100% Basis 

ปริมาณขายไฟฟ้า  
(GWh) 

ปริมาณขายไอน า้และอื่นๆ 
(ล้านตนั) 

ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหนิ 
(หยวนต่อตัน) 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

โรงไฟฟา้ Zhending CHP 416.11 419.74 1.64 1.42 522.08 490.95 
โรงไฟฟา้ Luannan CHP 609.10 509.60 1.43 1.23 634.52 595.61 
โรงไฟฟา้ Zouping CHP 465.88 566.99 2.64 3.25 734.66 712.69 
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 185.72 173.73 n/a n/a n/a n/a 

สรุปผลการด าเนินงานรวม     
 (หน่วย: ล้านบาท) 

2561 
 

2560  
 

รายได้จากการขาย 6,322 6,419 
ต้นทนุขาย (5,051) (4,879) 

ก าไรขัน้ต้น 1,271 1,540 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (1,229) (1,169) 
คา่สินไหมทดแทนตามค าพิพากษา (901) - 
สว่นแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 4,767 3,682 
รายได้อื่น 466 657 
ต้นทนุทางการเงิน (229) (106) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,145 4,604 
ภาษีเงินได้ (293) (362) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 3,852 4,242 
สว่นของบริษัทใหญ่ 3,813 4,155 
สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 39 88 
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อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
(หยวนต่อกิโลวตัต์ชั่วโมง) 

อัตราค่าไอน า้และอื่นๆ 
(หยวนต่อตัน) 

2561 2560 2561 2560 

โรงไฟฟา้ Zhending CHP 0.34 0.35 117.95 122.43 

โรงไฟฟา้ Luannan CHP 0.37 0.40 87.83 81.36 

โรงไฟฟา้ Zouping CHP 0.41 0.39 99.64 95.16 

 
รายได้จากการขายรวมจ านวน 6,322 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลจากการลดลง
ของรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 153 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 56 ล้านบาท 
 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

การลดลงของรายได้ เป็นผลสุทธิจากการลดลงของรายได้ค่าไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการลดลงของปริมาณขายไฟฟ้า 
จ านวน 5.25 กิกะวตัต์ชั่วโมง และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง จ านวน 0.01 หยวน โดยราคาขายไฟฟ้า
เฉลี่ยตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง  เท่ากบั 0.37 หยวน (ปี 2560: เทา่กบั 0.38 หยวน)  สทุธิกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าขายไอ
น า้และอื่นๆ ซึง่เป็นผลสทุธิจากการลดลงของปริมาณการขายไอน า้ จ านวน 0.31 ล้านตนั ในขณะที่ราคาขายเฉลีย่ไอ
น า้ต่อตนั เท่ากบั 89.97 หยวน (ปี 2560: เท่ากบั 87.62 หยวน) เพิ่มขึน้ 2.35 หยวน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 3 โดย
ราคาขายดงักลา่วได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาตลาดของถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลงิหลกั นอกจากนีย้งัได้รับเงินสนบัสนนุ
จากรัฐบาลในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุสิง่แวดล้อม (ultra-low emission) กอปรกบัผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท โดยเงินสกุลหยวนได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน มีผลให้รายได้
ลดลงเมื่อแปลงค่ารายได้ในสกุลเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลบาท อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุล
เงินบาท 2561 เทา่กบั 4.8913 บาทตอ่ 1 หยวน  (2560 : 5.0283 บาทตอ่ 1 หยวน) 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

การเพิ่มขึน้ของรายได้ สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายไฟฟ้าจ านวน 11.99 กิกะวตัต์ชัว่โมง 
โดยราคาขายไฟฟ้าสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 0.38 หยวน (ปี 2560: เท่ากับ 0.29 หยวน) สูงขึน้ 0.09 
หยวนเมื่อเทียบกบัปีก่อน ในปีนีโ้รงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ได้ด าเนินการผลิตตลอดทัง้ปีและมีโครงการเพิ่มขึน้อีก 1 
โครงการในช่วงปลายปีนี ้สทุธิกบัการลดลงของรายได้จากการแปลงค่ารายได้ในสกุลเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลบาท 
ซึง่เกิดจากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นตามค าอธิบายของโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมข้างต้น 

 

ต้นทุนเฉลี่ย 
 
ต้นทนุเฉลีย่ถ่านหิน 639 หยวนตอ่ตนั (ปี 2560: ที่ 619 หยวนตอ่ตนั) ซึง่เพิ่มขึน้ 20 หยวนตอ่ตนั หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ต้นทนุถ่านหินได้ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่4 ปี 2559 
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อัตราก าไรขัน้ต้น 
 
อตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 21 (ปี 2560: ร้อยละ 24) ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลงิหลกัของโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมตามที่กลา่วไว้ข้างต้น  

 

1.2 คา่ใช้จา่ยในการบริหารรวม 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า สว่น
ใหญ่เกิดจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 ค่าที่ปรึกษา เพิ่มขึน้จ านวน 20 ล้านบาท ส าหรับการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของ
การลงทนุในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (CLMV) 

1.2.2 ค่าบริหารจัดการ เพิ่มขึน้ จ านวน 43 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ จากสญัญาหลกัใน
การให้บริการระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ โดยได้เร่ิมคิดค่าบริการในอตัราใหม่ตัง้แต่เดือน
ตุลาคม 2560 จ านวน 27 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่อยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 16 ล้านบาท 

1.2.3 การตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดลงในมลูค่าของสนิค้าคงเหลือ ของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในประเทศ
ไทย จ านวน 14 ล้านบาท ซึง่ไมม่ีรายการดงักลา่วในปีก่อนหน้า 

1.2.4 มีคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่ลดลงสทุธิ จ านวน 17 ล้านบาท 
 

1.3 คา่สนิไหมทดแทนตามค าพิพากษา จ านวน 901 ล้านบาท เป็นคา่เสยีหายจากคดีฟอ้งร้องที่ต้องจ่ายให้แก่โจทก์ ตาม
ค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินจ านวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
คิดเป็นจ านวนเงินรวม 2,702 ล้านบาท ซึง่แบ่งจ่ายเทา่ๆกนัระหว่างจ าเลยร่วมทัง้ 3 ราย โดยกลุม่บริษัทได้จ่ายช าระ
คา่เสยีหายดงักลา่วให้แกโจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

1.4 การรับรู้ผลก าไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าจ านวน 4,767 ล้านบาท ประกอบด้วยการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก 
BLCP จ านวน 1,340 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ จ านวน 3,418 ล้านบาท และจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 36 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน
โรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอยูใ่นระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า จากค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถบนัทึก
เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้ตามมาตรฐานบญัชี จ านวน 19 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน อื่นๆ 
จ านวน 8 ล้านบาท 

 
การรับรู้ผลก าไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึน้ 1,085 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29 เทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็น
การเพิ่มขึน้ของสว่นแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภไูฟเพิ่มขึน้จ านวน 1,183 ล้านบาท รวมถึงโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวน 38 ล้านบาทและ 18 ล้าน
บาท ตามล าดบั ในขณะที่รับรู้สว่นแบง่ก าไรที่ลดลงจาก BLCP จ านวน 147 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามโครงสร้างรายได้ที่
ลดลงตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้และผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแข็งคา่ของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐ และรับรู้สว่นแบง่ก าไรที่ลดลงจากแหลง่อื่นๆ 7 ล้านบาท 
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1.5 รายได้อื่นๆ จ านวน 466 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.5.1 รายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 55 ล้านบาท 
1.5.2 สว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ภายใต้รูปแบบ TK 

(Tokumei Kumiai) จ านวน  20 ล้านบาท 
1.5.3 รายได้ค่าบริหารจัดการจ านวน 195 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการที่คิดไปยงับริษัทที่

เก่ียวข้องกนัและการร่วมค้า 
1.5.4 รายได้ค่าเช่ือมต่อทอ่ไอน า้ที่เรียกเก็บจากลกูค้ารายใหม่ของโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วม

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 85 ล้านบาท 
1.5.5 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ จ านวน 19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นทีเ่กิดจากการปรับโครงสร้างเงินลงทนุของกลุม่บริษัท รวมถึงการปรับเปลีย่นสกุล
เงินของเงินให้กู้ยืมภายในกลุม่บริษัทให้สอดคล้องกบัสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อเป็น
การบริหารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นของกลุม่บริษัท 

1.5.6 รายได้อื่น จ านวน 92 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสนบัสนนุจากรัฐบาล จ านวน 15 ล้านบาท   
รายได้จากการขายเถ้าถ่านและวสัดเุหลือใช้ของโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 49 ล้านบาท และรายได้อื่น จ านวน 28 ล้านบาท 

1.6 ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 229 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 123 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 

1.7 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 293 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาทเมือ่เทียบกบัปีก่อน ประกอบด้วย 
1.7.1 ลดลงจ านวน  96 ล้านบาท เนื่องจากก าไรจากการด าเนินงานลดลงของโรงไฟฟา้พลงั

ความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
1.7.2 เพิ่มขึน้จ านวน 27 ล้านบาท เกิดจากผลสทุธิของการเพิ่มขึน้จ านวน 89 ล้านบาท จากการ

ลดลงของทรัพย์สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี สว่นใหญ่เกิดจากการรับรู้รายได้เงินปันผลจาก
บริษัทยอ่ย ซึง่สามารถน าผลขาดทนุสะสมทางภาษีไปใช้ได้ในระหวา่งปี สทุธิกบัการลดลงของ
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี ซึง่เกิดจากรายได้คา่เช่ือมตอ่ทอ่ไอน า้ที่เรียกเก็บจากลกูค้าราย
ใหมข่องโรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผลแตกตา่งด้านเวลาใน
การรับรู้รายได้ดงักลา่วในทางบญัชีและทางภาษี 

1.8 ก าไรสทุธิรวมในสว่นของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 3,813 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนจ านวน 342 ล้านบาท 

  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (Basic Earnings Per Share) เทา่กบั 1.250 บาทตอ่หุ้น (ปี 2560: 1.364 บาทตอ่หุ้น) 
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2. งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

2.1 สนิทรัพย์รวมจ านวน 51,566 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,868 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอยีดของการ
เพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 1,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 314 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 28 (ดู
ค าอธิบายในข้อ 4  เร่ืองงบกระแสเงินสดรวม) 

 เงินลงทุนระยะสัน้เป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 104 ล้านบาท ลดลงจ านวน 77 ล้านบาท เนื่องจากน าไปลงทุนเพิ่มในส่วนขยายของ
โรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เงินปันผลค้างรับท่ีคาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน
รวมจ านวน 7,133 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า ซึ่งด าเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ 
ลดลงจ านวน 714 ล้านบาท เป็นผลสทุธิจากการได้รับเงินปันผล จ านวน 3,106 ล้านบาท และจาก
การรับรู้รายได้จากการประกาศจ่ายปันผลเพิ่มเติมในระหวา่งงวด จ านวน 2,392 ล้านบาท  

 เงินให้กู้ ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 2 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมในสกลุเงินเยน จ านวน 
9 ล้านเยน  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจ านวน 21,247 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,846 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 15 เป็นผลสทุธิจากการลงทนุเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนและอื่นๆ จ านวน 335 ล้าน
บาทและ 43 ล้านบาท ตามล าดบั  และการรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากการร่วมค้าสทุธิกบัเงินปันผลรับ
ในระหว่างปีจ านวน 2,545 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจาก
การแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 77 ล้านบาท 

 เงินลงทุนอื่น จ านวน 4,154 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 เป็นการ
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI 
KUMIAI) Agreement โดยลงทนุเพิ่มในระหว่างปี จ านวน 1,060 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากการรับ
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการพฒันาโครงการไฟฟ้า  จ านวน 296 ล้านบาท รวมก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 33 ล้านบาท  

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ จ านวน 12,232 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 238 ล้านบาท เป็นผลสทุธิจาก
การซือ้ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 240 ล้าน
บาท จากการลงทนุเพิ่มในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม จ านวน 1,290 
ล้านบาทและพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและอื่นๆ จ านวน  58 ล้านบาท สทุธิ
กบัการตดัจ าหน่ายและการโอนย้ายสินทรัพย์ จ านวน 52 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 
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จ านวน 578 ล้านบาท รวมถึงขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบ
การเงิน จ านวน 720 ล้านบาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น จ านวน 1,846 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท เป็นผลสทุธิจากการ
ลดลงของเงินทดรองจ่ายส าหรับการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในญ่ีปุ่ นจ านวน 
296 ล้านบาท ซึ่งได้จัดประเภทรายการใหม่ไปเป็นเงินลงทนุอื่น และการลดลงของสิทธิในการใช้
ทีด่ิน 60 ล้านบาท จากการตดัจ าหนา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายในระหวา่งปีตามอายขุองสิทธิในการใช้ที่ดิน 
ลดลงจากภาษีซือ้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 120 ล้านบาท ซึ่งใช้เครดิตภาษีขาย
ในระหว่างปี ในขณะที่มีการเพิ่มขึน้ของรายได้เงินสนับสนุนค้างรับจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 453 ล้านบาทและค่ามดัจ าอาคารส านักงานที่
ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 17 ล้านบาท และอื่นๆ จ านวน 9 ล้านบาท 

2.2 หนีส้นิรวมจ านวน 10,385 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,472 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัหนีส้นิรวมปีก่อน โดยมี
รายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,185 ล้านบาท ลดลง 1,139 ล้านบาท เป็นผลสทุธิ
จากการกู้ เงินเพิ่ม จ านวน 3,124 ล้านบาท และจ่ายช าระคืนในระหว่างปี จ านวน 4,221 ล้าน
บาท และมีผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 
จ านวน 42 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกลุหยวน เนื่องจากการออ่นคา่ลงของเงินสกลุหยวน
ต่อเงินสกุลบาท อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 
เทา่กบั 4.7237 บาทตอ่ 1 หยวน  (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 : 5.0145 บาทตอ่ 1 หยวน  )  

 สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 1,073 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 725 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 209 เป็นผลสทุธิจากการจดัประเภทของเงินกู้ ระยะ
ยาวเป็นเงินกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 1,145 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียม
ในการจดัหาเงินกู้ สทุธิ)  การช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 398 
ล้านบาท และมีผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนั
สิน้ปี จ านวน 22 ล้านบาท  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 5,465 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,915 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 114 เป็นผลสทุธิจากการกู้ยืมเพิ่มจ านวน 4,110 ล้านบาท (รวมคา่ธรรมเนียมในการจดัหา
เงินกู้สทุธิ) และการจดัประเภทจากเงินกู้ ระยะยาวเป็นเงินกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปีจ านวน 1,145 ล้านบาท  และผลจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลง
ค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนื่องจากการ
ออ่นคา่ลงของเงินสกลุหยวนตอ่เงินสกลุบาท  

 หนีส้ินหมนุเวียนอื่นจ านวน 1,799 ล้านบาท ลดลงสทุธิจ านวน 56 ล้านบาท เกิดจาก การลดลง
ของเงินรับล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าผู้ ใช้ไอน า้ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน จ านวน 8  ล้านบาท โดยลกูค้ากลุม่นีจ้ะต้องด าเนินการร้องขอและจ่ายช าระเงินค่า
ใช้ไอน า้ก่อนถึงฤดูหนาวและยอดเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายตามการใช้ไอน า้
ในช่วงฤดหูนาว  การลดลงของค่าหุ้นค้างจ่าย จ านวน 68 ล้านบาท  และคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย และ
เจ้าหนีอ้ื่นๆ จ านวน 30 ล้านบาท จากการจ่ายช าระในระหวา่งปี ในขณะที่เจ้าหนีค้า่ซือ้ทรัพย์สิน
ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพิ่มขึน้จ านวน   50   ล้านบาท   

2.3 สว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน  41,181  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,396 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลสทุธิจาก  
  

 เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับ 12 เดือน จ านวน 3,813 ล้านบาท 
 เพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุ จ านวน 66 ล้านบาท จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายใต้โครงการ BPP-W 

และ BPP-ESOP ในระหวา่งปี 
 เพิ่มขึน้จากส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ านวน 15 ล้านบาท 
 เพิ่มขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทาง

การเงินและอื่นๆ จ านวน 159 ล้านบาท 
 ลดลงจากสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ จ านวน 7 ล้านบาท 
 ลดลงจากขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที่แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

จ านวน 814 ล้านบาท 
 ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,831 ล้านบาท 
 ลดลงจากสว่นแบง่การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้บริษัทใหญ่ จ านวน 5 ล้านบาท 

 
 

3 งบกระแสเงนิสดรวม ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวด 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมเีงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 314 ล้านบาท (รวมผลขาดทนุของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ จ านวน 44 ล้าน
บาท) โดยแยกเป็นแตล่ะกิจกรรมดงันี ้

 
3.1 เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 800 ล้านบาท มีกิจกรรมด าเนินงานส าคญัดงันี ้ 

 รับช าระเงินจากการขายไฟฟา้และไอน า้ จ านวน 6,249 ล้านบาท 
 จ่ายช าระเจ้าหนีแ้ละผู้ รับเหมา จ านวน 8,575 ล้านบาท 
 จ่ายดอกเบีย้จ านวน 202 ล้านบาท 
 จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 250 ล้านบาท 
 อื่นๆ จ านวน 23 ล้านบาท 

 
3.2 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุจ านวน 387 ล้านบาท มีสาระส าคญัดงันี ้ 

 ลงทนุในเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และโครงการระหวา่งด าเนินการจ านวน 1,296 ล้านบาท 
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 ลงทนุเพิ่มธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 
จ านวน  1,500  ล้านบาท 

 เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้จ านวน 30 ล้านบาท 
 เงินปันผลรับจากการร่วมค้า และบริษัทอื่นจ านวน 3,126 ล้านบาท 
 รับเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน  77 ล้านบาท 
 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง จ านวน 3 ล้านบาท 
 เงินรับจากดอกเบีย้รับและอื่น ๆ จ านวน 13 ล้านบาท 
 

3.3 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 770 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว จากธนาคาร จ านวน  7,285 ล้านบาท 
 จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว ธนาคาร จ านวน 4,679 ล้านบาท 
 จ่ายคา่ธรรมเนียมหรือต้นทนุทางการเงินอื่นๆ จ านวน 8 ล้านบาท 
 เงินสดรับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทภายใต้โครงการ BPP-W และ 
 BPP-ESOP จ านวน 3 ล้านบาท 
 จ่ายเงินปันผล จ านวน 1,831 ล้านบาท 

 

4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

บ้านปู เพาเวอร์ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 สะท้อนถึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

แข็งแกร่ง บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง พฒันา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ 2 โรงอนัได้แก่ 

การพฒันาศกัยภาพและประสทิธิภาพการจ่ายไฟของโรงไฟฟา้หงสา และ การปิดซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่หรือ EMJ ตามแผนของ

โรงไฟฟา้บีแอลซีพี ซึง่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้อยา่งดีก่อนก าหนดการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มก าลงัการผลิต

ที่เปิดด าเนินการแล้วรวมเป็น 2,145 เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นการถือหุ้น) จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของสว่นขยาย

ระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าหลวนหนานและโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นอีก 2 โครงการ รวมทัง้สิน้ 76.5 เมกะ

วตัต์  

ในปี 2561 บริษัทรายงานผลก าไรจากการด าเนินงานรวม 4,729 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 สว่นหลกัมาจากสว่นแบง่ก าไรท่ี

เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของโรงไฟฟ้าหงสา ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดัจ าหน่าย 

ส าหรับปีนีค้ิดเป็น 5,913 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ 5,410 ล้านบาทในปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึง

ความสามารถในการบริหาร การด าเนินงาน และ การรายงานสว่นแบ่งก าไรอย่างต่อเนื่องและมัน่คงจากโรงไฟฟ้าที่ตัง้อยู่

ตามประเทศตา่งๆในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
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รายได้รวมของบริษัทฯ จ านวน 6,322 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจในประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟา้พลงังานความ

ร้อนร่วม จ านวน 5,608 ล้านบาท และ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ 6 แห่ง จ านวน 714 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงมา

จาก ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน า้ที่ลดลงของลกูค้าที่โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโจวผิง ในขณะที่ความ

ต้องการไฟฟา้และไอน า้ของภาคอตุสาหกรรมและครัวเรือนที่โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมเจิง้ติง้และหลวนหนานยงัคงมี

อยู่อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีแ้ม้โรงไฟฟ้าในประเทศจีนจะได้รับผลกระทบจากราคาต้นทนุถ่านหินในประเทศที่ปรับเพิ่มสงูขึน้โดย

อตัราราคาต้นทนุถ่านหินอยู่ที่ระดบัสงูกวา่ 600 หยวนต่อตนั แต่บริษัทก็ยงัคงสามารถสร้างก าไรได้ โดยรายงานอตัราก าไร

ขัน้ต้นที่ร้อยละ 20 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ และการบริหารจัดการ

ปริมาณถ่านหินเพื่อในโรงไฟฟา้ (coal inventory) เพื่อบริหารต้นทนุถ่านหินในระดบัท่ีเหมาะสม 

บริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่ก าไรจากกิจการค้าร่วมจ านวน 4,767 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนหน้าจ านวน 3,682 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึง

ร้อยละ 29 โดยการเพิ่มขึน้จ านวน 1,085 ล้านบาทนี ้สว่นหลกัมาจากสว่นแบง่ก าไรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของโรงไฟฟ้า

หงสา ที่สามารถผลิตและจ่ายไฟได้อย่างมีเสถียรภาพ รายงานดชันีค่าความพร้อมจ่ายหรือ EAF สงูถึงร้อยละ 87 โรงไฟฟ้า

หงสารายงานสว่นแบง่ก าไรรวม 3,418 ล้านบาท (รวมผลขาดทนุจากการแปลงคา่เงินแล้วจ านวน 24.5 ล้านบาท) เทียบกบั 

2,235 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53 ในขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รายงานสว่นแบ่งก าไรรวม 1,340 ล้าน

บาท (รวมผลขาดทนุจากการแปลงคา่เงินแล้วจ านวน 55 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 83 ล้านบาท) ลดลง

เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าจ านวน 1,487 ล้านบาท  ทัง้นีโ้รงไฟฟา้บีแอลซีพี ได้ท าการซอ่มบ ารุงตามแผนครัง้ใหญ่ หรือ 

EMJ ครบทัง้ 2 หนว่ยผลติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถรายงานประสทิธิภาพการด าเนินงานที่ยงัคงสงูถึงร้อยละ 89 ทัง้

ยงัรับรู้เงินปันผลจากธุรกิจไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 20 ล้านบาท 

บริษัทฯ ยงัคงมองหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องทัง้ธุรกิจไฟฟ้าจากพลงังานหลกั และ พลงังานหมุนเวียน ซึ่งในปี 

2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการพลงังานลมที่ประเทศเวียดนาม มีก าลงัการผลิต 80 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้

หากรวมโครงการตา่งๆที่อยู่ในแผนงานซึง่อยู่ระหว่างการพฒันาและก่อสร้างอีกจ านวน 644 เมกะวตัต์ ท าให้ก าลงัการผลิต

รวมของบริษัทฯเพิ่มขึน้เป็น 2,869 เมกะวตัต์ โดยบริษัทฯ มุง่เน้นการลงทนุไปยงัประเทศที่มีการเติบโตของความต้องการใช้

ไฟฟ้า และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุน จึงมีความเช่ือมั่นว่าจากความสารมารถและประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานในหลายๆประเทศในภมูิภาคเอเชีย แปซิฟิก กอปรกบัแผนกลยทุธ์ที่เน้นการสร้าง synergy ระหว่างกลุม่บริษัทฯ 

บ้านป ูเพาเวอร์ จะสามารถบรรลเุป้าหมายเพื่อให้มีก าลงัการผลิตรวม 4,300 เมกะวตัต์ โดยมีก าลงัการผลิตจากพลงังาน

หมนุเวียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ได้ตามแผน 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561  จ านวน 
51,566 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 3,868 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   ส่วนใหญ่เป็นผล
จากการลงทุนเพิ่ มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 1,389 ล้านบาท และสว่น
ขยายของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมในจีน จ านวน 
1,290 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึน้ของเงินสดและเงิน
ฝากกบัสถาบนัการเงิน จ านวน 314 ล้านบาท 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 
จ านวน 41,181 ล้านบาท  เพิม่ขึน้ 1,396 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา   สว่นใหญ่
เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 
จ านวน 3,813 ล้านบาท การเพิ่มทนุระหวา่งปีภายใต้
โครงการ BPP-W1 และ BPP-ESOP2 การเปลีย่นแปลง
มลูคา่ของตราสารอนพุนัธ์เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งทาง
การเงิน และ การลดลงจากสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุรวมแล้วจ านวน 218 ล้านบาท การลดลงจาก

การจา่ยเงินปันผล 1,831 ล้านบาท และผลจากการขาดทนุการแปลงคา่งบการเงินบริษัทยอ่ยจ านวน 814 ล้านบาท 

 

รายได้จากการขายรวม 

รายได้จากการขายซึง่สะท้อนผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ในจีน รวม 6,322 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จาก
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจ านวน 5,608 ล้านบาท 
และรายได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 714 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เป็นผลจากการปริมาณขาย
ไฟฟ้า และไอน า้ ที่ลดลง กอปรกับไม่ได้มีการปรับขึน้ของ
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน า้ระหว่างปี ในขณะที่ต้นทุน
ถ่านหินท่ีเป็นเชือ้เพลงิหลกัยงัคงอยูใ่นระดบัสงู 

 

1
การออกใบส าคญัแสดงสทิธซิ ือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ เพือ่เสนอขายใหแ้กก่รรมการและพนักงานของกลุม่บรษัิท บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน) โดยไมร่วมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย  
2
การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้กก่รรมการและพนักงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
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ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 จ านวน 1,271 ล้านบาท 

ลดลง 269 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เมือ่เทียบกบัปี 

2560 เนื่องจากยงัคงได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึน้

ของต้นทนุถา่นหินท่ีเป็นเชือ้เพลงิหลกัของโรงไฟฟา้

พลงังานความร้อนร่วมในจีน จึงรายงานอตัราก าไร

ขัน้ต้น (Gross Profit Margin: GPM) คดิเป็นร้อยละ 20 

เทียบกบัร้อยละ 24 ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 4  

 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 

ก าไรสทุธิรวมส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 จ านวน 3,813 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ส่วน
หลักมาจากการช าระค่าสินไหมทดแทนคดีหงสา
จ านวน 902 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปี 2561 ทัง้นี ้
หากไม่รวมรายการดงักลา่ว บริษัทฯ รายงานก าไรจาก
การด าเนินงานจ านวน 4,729 ล้านบาท โดยสว่นหลกั
มาจากสว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟา้หงสาที่สามารถผลติ
และจ่ายกระแสไฟฟา้ได้เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั   

 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จ านวน 5,913
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 503  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน ประกอบไปด้วย สว่นแบ่งก าไรจาก
โรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
เพิ่มขึน้ ทัง้นี โ้รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน
รายงาน EBITDA ที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การเพิ่มขึน้ของต้นทนุถ่านหินท่ีเป็นเชือ้เพลงิหลกั  
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีผลก าไรต่อ
หุ้ นขัน้พื น้ฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 
1.25 บาทต่อหุ้ น ลดลงจากปีที่แล้ว 0.11 บาทต่อหุ้ น 
โดยระหว่างปีได้มีการเพิ่มขึน้ของจ านวนหุ้น จากการ
เพิ่มทุนภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP โดย
ในปี 2561 มีจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,051,021,700 หุ้น 

 

 

 

อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทุน 

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
อยู่ที่ 0.13 เท่า โดยหนีส้ินสทุธิรวมมีจ านวน 5,206 ล้าน
บาท ในขณะที่ส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมมีจ านวน 41,181  
ล้านบาท  ทัง้นีห้นีส้ินรวมในปี 2561 มีจ านวน 10,130 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,217 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
หนีส้นิรวมในปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้สทุธิของ
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,501 ล้านบาทเพื่อ
ใช้ในการพฒันาโครงการ   

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก 
 

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร 
- กรรมการอิสระ 

วนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการ 
วนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 
 

- กรรมการตรวจสอบ  
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

 

64 
 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of 
Hawaii  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program (AACP) รุ่น 29/2018 (IOD) 

- หลกัสตูร Chartered Director Class 
(CDC) รุ่นท่ี 3/2008 (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 82/2006 (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 (IOD) 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance 
Directors (FND) รุ่นท่ี 19/2005 (IOD) 

ตนเอง : - 
คูส่มรส : - 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2561 กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 กรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 

2557 - 2558 ประธานกรรมการ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแหง่ 
ประเทศไทย 

2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 
2553 - 2558 ประธานกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ 
- กรรมการอิสระ 

วนัที่ 4 สิงหาคม 2558 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วนัที่ 21 สิงหาคม 2558 

 

64 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 (IOD) 

ตนเอง : 
0.002 % 
คูส่มรส : - 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 
(IOD) 

- หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee  Program (AACP) รุ่นที่ 
25/2017 (IOD) 

- หลกัสตูร IT Governance (ITG) รุ่น 
7/2018 (IOD) 

- Advanced Bank Management 
Program, The Wharton School 

- Advanced Management Program 
(AMP), Harvard Business School 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2546 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

2549 – 2558 รองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่บริหารความเสี่ยง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2558 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
2554 - 2558 กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม 

3. ศาสตราจารย์  
ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ 

- กรรมการอิสระ 
วนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 
 

- กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

54 - ปริญญาเอก วิศวกรรมดษุฎีบณัฑิต  
Imperial College of Science 
Technology and Medicine สหราช
อาณาจกัร 

- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 110/2551 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ
พลงังาน รุ่นท่ี 6 (พ.ศ.2558) 

- หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดนิ รุ่นท่ี 3 (พ.ศ. 

ตนเอง : 
0.003 % 
คูส่มรส : - 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหา 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน)  

2559 - ปัจจบุนั อธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ส.ค. – ก.ย. 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลงังาน 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

2558 - 2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิน
คณะกรรมการ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2550 – 2556 ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557) 
- Temasek Foundation-NUS 

Programme for Leadership in 
University Management (พ.ศ. 2555) 

4.    นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ  

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2539 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 - ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis 
University, Missouri, U.S.A. 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร DCP Refresher Course  
รุ่นท่ี 3/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 20/2002 (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership 
Development Program(LDP) - 
Enhancing Competitiveness รุ่นท่ี 
0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง :  
0.049 % 
คูส่มรส : 
 0.011 % 

- 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)1 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาลและ 

สรรหา 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2558 - 2559 เจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส 

2526 – เม.ย. 2558 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2559 - 2561 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

2558 – 2561 ประธานคณะท างาน คณะท างานเพ่ือการพฒันาความยัง่ยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2526 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการประจ า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

                                                           
1
 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

ตอ่ต้านการทจุริต 
2555 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

กรรมการประจ า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2551 – ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิเพ่ือคณุภาพชีวิต 

 
 
 
 

5. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

65 - Doctor of Business, Engineering and 
Technology, St. Louis University, 
Missouri, U.S.A 

- Infrastructure for the Market Economy, 
Harvard University John F. Kennedy 
School of Government, Boston, U.S.A. 

- B.S.C. (Management), St. Louis 
University, Missouri, U.S.A. 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐ ร่วมเอกชน  

- (วปรอ.377) รุ่นท่ี 7  
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
(วปรอ.จก) รุ่นท่ี 1 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification 
Program  (DCP) รุ่นท่ี 61/2005 (IOD) 

ตนเอง : 0.014 
% 

คูส่มรส :  
0.001 % 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จ ากดั (มหาชน) 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา 
2526 - 2556 เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2547 - ปัจจบุนั ประธานท่ีปรึกษา บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 
- กรรมการ 

57 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, 

Harvard University Graduate School 

ตนเอง : 0.053 
% 

คูส่มรส : - 

- 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
2558 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ กรรมการ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 

- กรรมการก าหนคา่ตอบแทน 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of Business Administration, 
Boston,U.S.A. 

- หลกัสตูร Director Certification  
Program  (DCP) รุ่นท่ี 78/2006 (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหาร
ระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 18 
(วตท.) 

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการ
พฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ 
จากสถาบนัวิทยาการธรุกิจและ
อตุสาหกรรมรุ่นท่ี 2 (วธอ.) 

 

2549 - 2558 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 
การเงิน 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 
กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. 

กรรมการ AFE Investments Pty. Ltd. 
กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 
กรรมการ Centennial Coal Company Limited 
กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd. 
กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
กรรมการ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั 

กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
กรรมการ Asian American Coal, Inc. 
กรรมการ AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd. 

กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
กรรมการ BPIN Investment Company Limited 
กรรมการ Sunseap Group Pte.Ltd. 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 
กรรมการ Banpu North America Corporation 
กรรมการ BOG Co.,Ltd. 
กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เซลส์ จ ากดั 

กรรมการ New Resources Technology Pte. Ltd. 
7. นายระวิ คอศริิ 
- กรรมการ 

วนัท่ี 29 ตลุาคม 2544 
 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา 
วนัท่ี 21 สงิหาคม  2558 

69 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 32/2003 (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากร
ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.)  
รุ่นท่ี 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-
Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) กบั  
The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้าน
วิทยาการพลงังานสถาบนัวิทยาการ
พลงังาน รุ่นท่ี 3 (วพน.3) 

ตนเอง : 0.002 
% 

คูส่มรส : 
0.002 % 

- 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาลและ 

สรรหา 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ

สรรหา 

2555 - 2559 กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา 

2555 - 2559 ท่ีปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 
2553 - 2560 กรรมการ Centennial Coal Company Limited 

 

8. นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
- กรรมการ  

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 

61 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตนเอง :  
0.003 % 
คูส่มรส : 
0.000 % 

- 

2552 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 

2560 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Advanced Management Program 

(AMP173) Harvard Business School, 
U.S.A. 

- หลกัสตูร Directors Certificate Program  
(DCP) รุ่นท่ี 149/2011 (IOD) 

- Orchestrating Winning Performance 
Program รุ่น OWPII/2013  
สถาบนัการจดัการนานาชาต ิ 
(IMD SE Asia) 

2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2559 เลขานกุารบริษัท 
2557 – ก.พ. 2560 
2557 – ก.พ. 2560 
 
2557 – ก.พ. 2560 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

กรรมการ Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd. 

2558 – ก.พ. 2560 
2558 – ก.พ. 2560 
2558 – ก.พ. 2560 
2558 – ก.พ. 2560 
2558 – ก.พ. 2560 

กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. 

กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 

กรรมการ Hokkaido Solar Estate G.K. 

กรรมการ BPPR Co., Ltd. 

กรรมการ BPPR Japan Co., Ltd. 

9. นายสธีุ สขุเรือน 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

- กรรมการ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Global Leadership Program for 
Strategic Leader by IMD 

- Leadership Development Program 
(LDP) by IMD and TLCA 

- Executive Development  Program, 
Class 11 by TLCA 

- หลกัสตูร Director Certification  
Program  (DCP) รุ่นท่ี 254/2018 (IOD) 

ตนเอง :  
0.000 % 
คูส่มรส : - 

- 2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร - สาย
ธุรกิจไฟฟา้ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส –  
การเงิน  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ Pan Western Energy Corporation LLC 
Shanxi Luguang Power Co., Ltd. 
PT ITM Banpu Power Co., Ltd. 

Banpu Power International Limited 
Zouping Peak Pte. Ltd. 
BRE Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั 
BPP Vinh Chau Wind Power Limited 
Liability Company 

10. นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร2 

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

61 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- วฒุวิิศวกร สาขาไฟฟ้า (Senior 
Professional Engineer License, 
Electrical Engineering) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 192/2014 (IOD) 

- NIDA-Wharton Executive Leadership 
Program#7 by NIDA Business School 
and the Wharton School of the 
University of Pennsylvania ปี 2014 

- The BOSS#72 by Management 
Phycology Institute 

ตนเอง : - 
คูส่มรส : - 

 

- 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จ ากดั (มหาชน) 

2560 - 2561 ท่ีปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2548 - 2560 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. นายบรรจบ กิจพานิช 
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ี  

บริหาร - การเงิน 
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

52 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ตนเอง :  
0.000 % 
คูส่มรส : - 

- 2560 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร– 
การเงิน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2559 ผู้อ านวยการสาย –  
บริหารการเงิน 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2557 ผู้อ านวยการสาย –การเงิน  (CFO) Hongsa Power Co., Ltd. 

2546 - 2555 ผู้อ านวยการสาย บริหารการเงิน บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 

                                                           
2
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที 12/2561 เม่ือวนัที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ให้นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์ ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ โดยมีผลนบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 

สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน 
วนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 

 

57 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

ตนเอง :  
0.002 % 
คูส่มรส : - 

- 2560 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ Shanxi Luguang Power Company Limited 

Banpu Power International Limited 

Banpu Power Investment Co., Ltd. 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd. 

Macau Deyuan Energy-saving & 
Environment Protection Technology Co., 
Ltd. 

Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive 
Energy Co., Ltd 

Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd 

Anqiu City Hui’en PV Technology Co., Ltd 

Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology 
Co., Ltd. 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd 

Banpu Investment (China) Limited 

Pan-Western Energy Corporation LLC 

Zouping Peak CHP Co., Ltd 

Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. 

Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd 

2560 ผู้อ านวยการ  Banpu Investment (China) Co., Ltd. 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 – 2559 Executive Director 
 

Hunnu Altai LLC 

Bilegt Khairkhan Uul LLC 

13. นางบปุผชาต ิมีเจริญ 
- ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 

สายบริหารพฒันาองค์กรและ

เลขานกุารบริษัท3 

วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

55 - Doctor of Philosophy (E-Learning 
Methodology) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์มหาบณัฑิต 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
สาขาวสัดศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 248/2017 

ตนเอง : 
0.005 % 
คูส่มรส : - 

- 2560 - 2561 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
สายบริหารพฒันาองค์กร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เลขานกุารบริษัท 

2558 - 2559 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
สายงานการเงินและ 
การบริหาร 

2561 กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC 

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 

Zouping Peak Pte. Ltd. 

Aizu Energy Pte. Ltd. 

BRE Singapore Pte. Ltd. 

BPP Vinh Chau Wind Power Limited 
Liability Company 

2559 – 2561 กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั 

2555 – 2558 ผู้อ านวยการสาย-งานบริหารพฒันา
องค์กร 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 นางบปุผชาติ มีเจริญ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานธุรกิจไฟฟา้ประเทศเวียดนาม โดยมีผลวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14. นายคทายทุธ์ ชพูลู 
On Secondment as Managing 
Director – Hongsa Power 
Company Limited 
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

51 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท Business Administration 
(MBA), General Management, 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี Science Electrical Power 
Engineering 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- BANPU-NUS Global Business Leaders  
Programme, 2018 

- Global and Commercial Mindset Class 
by INSEAD, Singapore, 2017 

- Executive Development Program 
(EDP) organized by Thailand Listed 
Company Association (TLCA), April 
2017 

- Great Coach Program, By PacRim, 
2016 

ตนเอง :  
0.001 % 

 
 

- 2561 - ปัจจบุนั Managing Director Hongsa Power Co., Ltd. 

2558 - 2560 Head of Asset Management บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2558 Director Ethos Energy Group PPS 

2548 - 2557 Operations Director บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
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1.1.1  รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15. นางบปุผชาต ิมีเจริญ 
เลขานกุารบริษัท 
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

อ้างถึงรายละเอียดของนางบปุผชาต ิมีเจริญ 
ตามหวัข้อประวตั ิข้อ 13 

16. นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ 
เลขานกุารบริษัท 
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

48 - ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้ปฏิบตังิานเลขานกุารบริษัท 
(Advances for Corporate Secretaries) 
รุ่นท่ี 1/2560 ชมรมเลขานกุารบริษัทไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง : - 
 

- ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 เจ้าหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที 12/2561 เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 มีมติอนมุติัแต่งตัง้ให้นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท โดยมีผลนบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีอ านาจหนา้ทีต่ามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่รบัผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลให้มีการปฏิบติัตามมติดงักล่าว ตลอดจนใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการเกีย่วกบักฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ทีต่้องปฏิบติั การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น รายงานการมี

ส่วนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและด าเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศก าหนด 
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1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17. นางสาวอรวรรณ ภนู า้ทรัพย์ 
- หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2561 

37 - ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
การบริหารเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ตนเอง : - 
 

- 2561 – ปัจจบุนั ผู้จดัการ - Global Internal Audit 
and Compliance 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

2558 – 2561 ผู้จดัการ – Global Internal Audit บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)  

2557 – 2558 หวัหน้าทีม – Internal Audit 
(International Business) 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตัง้นางสาวอรวรรณ ภูน ้าทรพัย์ ให้ด ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 

2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทัง้เป็นผู้ทีมี่ความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

54 - ปริญญาโท Business Administration 
(Executive), สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ
ศศนิทร์ 

- ปริญญาตรี Eng. In Mechanical 
Engineer มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

ตนเอง : 0.000 - 2560 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสาย-Power Business Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

2559 ผู้อ านวยการสาย-South Asia 
Investment 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

2558-2559 ผู้อ านวยการสาย-Business 
Development Asia 2 

2556-2558 ผู้อ านวยการสาย-Project 
Development 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3.   นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
      กรรมการ 

50 - ปริญญาโท Business Administration 
(MBA) มหาวิทยาลยัรังสติ 

- ปริญญาตรี  Business and 
Administration 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ตนเอง : - - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

2552 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายการเงิน  (CFO) Hunnu Resource LLC 

2558 ผู้อ านวยการสายการเงิน  บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการฝ่ายวางแผน
กลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

Peak Pacific (China) Investment Ltd. 

2549 - 2557 ผู้อ านวยการสายการเงิน  (CFO) Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

4.   นายประกาย หยกน า้เงิน 
กรรมการ 

41 - ปริญญาโท Policy Management, 
Technical University of Delft 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ตนเอง : - - 2561 – ปัจจบุนั Director-Business and Market 
Development 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 
 

2560 ผู้จดัการฝ่าย-Business 
Development and assistant to 
CEO 

2556 - 2560 ผู้จดัการฝ่าย-Business 
Development  

Hunnu Resource LLC 

5.   Mr. Zhang Tieyan 
กรรมการ 

56 - B. Eng. In Thermal Engineer, Tsinghua 
University, China  

- Master of Business Administration 
(Executive), Smith Business School, 
The University of Maryland, Shanghai 

- - 2561 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสาย-CHP Operation Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 
 2552-2561 Director-Engineering,  

2549-2552 General Manager Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd 

2545-2549 General Manager Shijiazhuang Chengfeng Heat & Power Co.,Ltd 

6.   Mrs. Junping Lu 
    กรรมการ 

45 - Hu Bei Institute of Economic 
Management, major in Accounting 

- Hua Zhong University of Science and 
Technology, major in Financial 
Management  

- University of International Business 
and Economics, major in Finance 

- - 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

 กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

 กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

2558 – ปัจจบุนั กรรมการและผู้อ านวยการสาย
การเงิน (CFO) 

BPP Renewable Investment (China)   Co., Ltd.  

 กรรมการ Dongping Haoyuan Solar Power Generation 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Co., Ltd 

 กรรมการ Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. 

 กรรมการ Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 

 กรรมการ Anqiu City Huien PV Technology Co.,Ltd 

 กรรมการ Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive 
Energy  Co., Ltd. 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Macau Deyuan Energy-saving & Environment 
Protection Technology Co., Ltd. 

2552 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 

 

 

1.3  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 

4. Mr. Zhang Tieyan  
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5 



 

                                                                                                                                                   หน้า 194 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. Mrs. Junping Lu 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6 

6. Mr. Yong Wang 
กรรมการ 

68 - Senior High School, Zouping First 
Senior High School 

- - 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Xiwang group Company Limited 

7. Mr. Changshui Zhao 
กรรมการ 

60 - Master in  Business Management, 
Nanjing University 

- Bachelor in  Business Management, 
Shandong Radio and Television 
University 

- - 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Qixing Group Co., Ltd. 

2549 - 2556 
 

ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

Shandong Qixing Group Co., Ltd. 

2549 - 2556 ผู้จดัการทัว่ไป Zouping Power Supply Company 

 

1.4  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 

4. นายประกาย หยกน า้เงิน 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน า้เงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 

5. Mr. Zhang Tieyan 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5 
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1.5  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. Mrs. Junping Lu 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6 

4.  Mr. Weiqun Duo 
กรรมการ 

49 - Master, Law, University College 
London, United Kingdom 

- Bachelor, Law, South-west University 
of Political Science and Law, China 

- - 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.  

กรรมการ Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive 
Energy  Co., Ltd.  

กรรมการ BPP Renewable Investment (China)   Co., Ltd.  

2552 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

5.  Mr. Yongchun  Xiao 
- กรรมการ 

48 - China Europe International Business 
School, EMBA  

- Huazhong University of Science and 
Technology, major in Thermal Power 
Engineering 
 

- - 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ BPP Renewable Investment (China)   Co., Ltd.  

กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 

กรรมการ Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive 
Energy  Co., Ltd. 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Macau Deyuan Energy-saving & Environment 
Protection Technology Co., Ltd. 

2553 - 2558 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  
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1.6  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ  Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive Energy  Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. Mrs. Junping Lu 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6 

4. Mr. Weiqun Duo 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo 
ตามหวัข้อ 1.5 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 4 

5. Mr. Yongchun  Xiao 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อ 1.5 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5 
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1.7  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนางสมฤดี ชยัมงคล 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 6 

3. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

4. นายสมศกัดิ ์สทิธินามสวุรรณ 
กรรมการ 

58 – ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการ
บริหารโครงการและนโยบาย สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
และโลหะวิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
– อบรมหลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program 2017 จากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 
– Global Leadership Program for Strategic 
Leader 2017, IMD Business School 

ตนเอง : 
0.001 

- ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีปฎิบตักิาร – 
สายธุรกิจถ่านหนิ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร 
– สายธุรกิจถ่านหนิ  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 ผู้อ านวยการสาย – ธรุกิจไฟฟ้า  บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – ส านกั

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั  Commissioner PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  

2558 – 2560 กรรมการผู้จดัการ Hongsa Power Co., Ltd. 
2554 – 2558 กรรมการผู้จดัการ Phu Fai Mining Co., Ltd 
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1.8  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

3. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 
 

53 - ปริญญาโท นิตศิาสตร์  The University of 
Texas at Austin, USA 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตนเอง : - - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd. 

กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   

2545 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส - Legal  บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd. 

4. Mr. Amal Arpun Autar 
       กรรมการ 

47 - Bachelor Degree, Finance, University 
of Witwatersrand, South Africa 

- - 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร Mauritius International Trust Company Limited 

5. Mr. Peter In Kwong Siaw Chock 
Chiong 
กรรมการ 

55 - MBA, Administration, University of 
Hull (UK) 
 

- - 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 

2546 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีลกูค้า Mauritius International Trust Company Limited 
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1.9  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

3. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายสทุธิชยั เลาหวโิรจน์ 
ตามหวัข้อ 1.8  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3 

4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan 
Singh 

      กรรมการ 

75 - Certified Public Accountant (CPA), 
the Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), United 
Kingdom 

- - 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd. 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Jas Consultancy Services Pte Ltd 

 

1.10  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

3. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นางบปุผชาต ิมีเจริญ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนางบปุผชาต ิมีเจริญ 
ตามหวัข้อประวตั ิข้อ 13 

5. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายสทุธิชยั เลาหวโิรจน์ 
ตามหวัข้อ 1.8  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3 

 
 
1.11  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 

4. นายประกาย หยกน า้เงิน 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน า้เงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 
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1.12  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

3. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
กรรมการ 

63 – ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการและการ
บริหาร (Industrial Engineering and 
Management) สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย  
– ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (นกับริหาร) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
– ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
– อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2549 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
– ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
รุ่นท่ี 3/2549 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) 

ตนเอง : - - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Akira Energy Ltd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Akira Energy (South) Ltd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd. 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd. 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2558 – 2561 กรรมการ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 

2558 – 2561 กรรมการ Shanxi Gaohoe Energy Co., Ltd. 
4. นางสาวอริศรา สกลุการะเวก 

กรรมการ 
48 – Master of Science, Thammasat 

University 
– บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
– Orchestrating Winning Performance 
2016, IMD Business School 
– Global Leadership Program for Strategic 
Leader 2017, IMD Business School 

ตนเอง : - - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส – การเงิน บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 

Controller 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2558 ผู้อ านวยการสาย – บญัชี บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

– Certification from School of Tax 
– ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
(Certified Public Accountant:   
   CPA)                
–  อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership 
Development Program (LDP) – Crafting 
agile strategies to enhance 
competitiveness of your organization จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
– อบรมหลกัสตูร Refreshment of the Role 
and Expectation of a CFO  จากสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
–  อบรมหลกัสตูร Beyond Treasury 
Management จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 
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1.13  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. Mrs. Junping Lu 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6 

4. Mr. Weiqun Duo 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo 
ตามหวัข้อ 1.5 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 4 

5. Mr. Yongchun  Xiao 
กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อ 1.5 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5 
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เอกสารแนบ 2  การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

รายชื่อ BP
P 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

BP
CP

 

BR
E 

BP
PJ

P 

BP
PR

IC
 

JIN
SH

AN
 

HU
IN

EN
G 

HU
IE

N 

HA
OY

UA
N 

DE
YU

AN
 

ZH
EN

GD
IN

G 

BI
C 

LU
AN

NA
N 

ZO
UP

IN
G 

BP
TS

D 

BP
TH

B 

XI
NG

YU
 

BP
PI

 

ZP
 

BP
IC

 

BR
S 

BR
ES

 

PW
 

BP
PV

C 

IT
MB

PP
 

BL
CP

 

SL
G 

HP
C 

PF
 

AZ
E 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ  
ชยัสตูร 

X,//                                                           

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ //                                                           

3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต 
 เอือ้อาภรณ์ 

//                                                           

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ / / / /                               /     /     /   / /   

5. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /                                                           

6. นายระวิ คอศิริ /                                                 /   / /   

7. นางสมฤดี ชยัมงคล / /                                               /         

8. นายวรวฒุิ ลีนานนท์ /                                                 /   / /   

9. นายสธีุ สขุเรือน /,M / / /                           / /     / / / / / /       

10. นางบปุผชาติ มีเจริญ O     /                                 / / / /           / 

11. นายบรรจบ กิจพานิช O                                                           

12. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม O       / / / / / /,M / / / / / / / /   /             /       

13. นายคทายทุธ ชพูลู O                                                           

14. นายประพนัธ์ ลิขิตวชัรปกรณ์ O                                                           

 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร   

X ประธานกรรมการบริษัท  M ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   
O ผู้บริหาร    / กรรมการ 
C               President Commissioner  // กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

BPP   บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)   
BPCP   บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จ ากดั 
BRE   บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จ ากดั 
BPPJP   บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั   

BPPRIC   BPP Renewable Investment (China)   Co., Ltd. 
JINSHAN   Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. 
HUINENG  Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd 

HUIEN   Anqiu City Hui’en PV Technology Co., Ltd 

HAOYUAN  Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. 
DEYUAN   Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd. 
ZHENGDING  Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd 

BIC   Banpu Investment (China) Limited 

LUANNAN  Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd 

ZOUPING  Zouping Peak CHP Co., Ltd. 
SHANDONG  Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. 
HEBEI   Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. 
XINGYU   Feichang Xingyu Solar Power PV Technology 
BPPI   Banpu Power International Ltd. 
ZP   Zouping Peak Pte.Ltd. 
BPIC   Banpu Power Investment Co., Ltd. 
BRS   Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 
BRES   BRE Singapore Pte. Ltd. 
PW   Pan-Western Energy Corporation LLC 

BPPTGK   Banpu Power Trading GK 
BPPVC   BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company 
ITMBPP   PT ITM BANPU POWER 

BLCP   BLCP Power Limited 
SLG   Shanxi Luguang Power Company Limited  
HPC   Hongsa Power Company Limited 

PF   Phu Fai Mining Company Limited 

AZE   Aizu Energy Pte. Ltd. 
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