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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดร้บัการจดทะเบียนจดัตัง้ เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2539 ดว้ยทนุจดทะเบียน 

1,000,000 บาท มีวตัถปุระสงคเ์พื่อลงทนุพฒันาโครงการเพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ และ โรงไฟฟา้

จากพลงังานหมุนเวียน ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ ากดั และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)” หลกัทรพัยข์อง บริษัทฯ เขา้จดทะเบียน และ ท าการ

ซือ้ขายเป็นครัง้แรกผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผูร้ว่มจดัตัง้ บจ.บีแอลซีพี ซึ่งไดร้บัคดัเลือกจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ “กฟผ”  

ใหด้  าเนินการก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินขนาด 1,434 เมกะ

วตัต ์ภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ที่สดัสว่นรอ้ยละ 50  ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์

มาแลว้ 13 ปี ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ไดข้ยายการลงทนุไปสูส่าธารณรฐัประชาชนจีน  โดยการเขา้ซือ้กิจการโรงไฟฟา้พลงังาน

รว่ม 3 โรง ไดแ้ก่ โรงไฟฟา้พลงังานรว่มหลวนหนาน โจวผิง และ เจิง้ติง้ จากนัน้ในปี 2552 บรษัิทฯ ไดร้ว่มก่อตัง้บรษัิทไฟฟา้หงสา 

โดยไดท้ าสญัญาสมัปทานเพื่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ถ่านหินขนาดก าลงัการผลิต 1,878 เมกะวตัต ์และสมัปทานเหมืองแร ่

เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นปีที่ 4 แลว้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดข้ยายขอบเขตของการลงทนุไปสู่

ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน โดยไดเ้ริม่ขยายการลงทนุในปี 2557  ในการพฒันาโครงการผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศญ่ีปุ่ น และ สาธารณรฐัประชาชนจีน  รวมถึงการพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม ในประเทศเวียดนาม เป็นล าดบั

ตอ่มา  

ปัจจุบนับริษัทฯ มีนโยบายที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลงังานทดแทน  โดยลงทนุในประเทศไทย 

สาธารณรฐัประชาชนจีน  สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญ่ีปุ่ น และ ประเทศเวียดนาม 

 

1.1  วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ 

 วิสัยทัศน ์  

 เป็นบรษัิทพลงังานท่ีด าเนินธุรกิจไฟฟา้ในเอเชีย มุง่เนน้ถึงการพฒันาอยา่งยั่งยืน เป็นมิตรกบัชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

พันธกิจ 

พฒันาธุรกิจไฟฟา้ สง่เสรมิพลงังานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อความเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และกา้วสูค่วามเป็นผูน้  า

ในเอเชีย 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) รวมทั้งเหตุการณปั์จจุบัน  

ปี 2560  

 วนัที่ 30 มกราคม 2560 บรษัิทฯ ผา่นบรษัิท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้

ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ท าสญัญาการลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทุนแบบทีเค เพื่อการพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชิราคาวะ จงัหวดัมิยะงิ มีก าลงัการผลติ 

10 เมกะวตัต ์ และ โครงการคโุรคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ มีก าลงัการผลติ 18.9 เมกะวตัต ์

 วนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 งวด 1 มกราคม – 

31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท ซึ่งไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 

2,397,199,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,606,123,665 บาท ดงันัน้ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2559 ในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 3,045,692,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 761,423,000 บาท 

โดยจ่ายจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะไม่มีสิทธิน าไปเครดิตภาษี 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน 

เมืองเจียซาน มณฑลเจอ้เจียง สาธารณรฐัประชาชนจีน ก าลงัการผลิต 

51.64  เมกะวตัต ์ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นที่เรยีบรอ้ย   

 

 วันท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดล้งนามในสญัญาเพื่อสิทธิในการลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เพื่อพฒันาโครงการผลิต

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยซ์ิงหยู ๋ขนาดประมาณ 10 เมกะวตัต ์ณ มณฑลซานตง สาธารณรฐัประชาชนจีน มลูคา่การลงทนุ

ประมาณ 60 ลา้นหยวน  

 วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 บรษัิทฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ์ิงหยู ๋มีก าลงัการผลติเพิ่มขึน้เป็น

ขนาด 10.30 เมกะวตัต ์ณ มณฑลซานตง สาธารณรฐัประชาชนจีน เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จึงท าใหโ้รงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 152.09 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) โรงไฟฟา้ ฮุ่ยเหนิง ขนาด 21.50 เมกะวตัต ์เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกรกฎาคม 2559 

2) โรงไฟฟา้ จินซาน ขนาด 28.95 เมกะวตัต ์เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกนัยายน 2559 

3) โรงไฟฟา้ เฮ่าหยวน ขนาด 20.00 เมกะวตัต ์เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2559 

4) โรงไฟฟา้ ฮุ่ยเอิน ขนาด 19.70 เมกะวตัต ์เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนมกราคม 2560 

5) โรงไฟฟา้ เตอ๋หยวน ขนาด 51.64 เมกะวตัต ์เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกมุภาพนัธ ์2560 
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6) โรงไฟฟา้ ซิงหยู ๋ขนาด 10.30 เมกะวตัต ์เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกรกฎาคม 2560 

 วนัที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท บา้นปู รีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดจ้ าหน่ายเงินลงทนุรอ้ยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลา่ร ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ใหแ้ก่ผูพ้ฒันาโครงการราย

หนึง่ โดยมีมลูคา่การซือ้ขายที่ 10 ลา้นบาท 

 วนัที ่3 เมษายน  2560 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  ผูถื้อหุน้มีมติอนมุติรายการดงัตอ่ไปนี ้

- การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีในอตัรารอ้ยละ 5 ไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 219,000,000 

บาท บรษัิทฯ จึงมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1,124,200,000 บาท 

- การยกเลกิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของกลุม่

บริษัทบา้นปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 21,200,000 หน่วย และ ลดทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จ านวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 30,956,920,000 บาท เป็นจ านวน 

30,744,920,000 บาท  

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใตโ้ครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบรษัิทฯ    และบรษัิทยอ่ย (BPP-ESOP) โดยเป็นการ จดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 30,000,000 หุน้ มลู

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 300,000,000 บาท เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัโครงการ BPP-ESOP จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 30,744,920,000 บาท เป็นจ านวน 31,044,920,000 

บาท โดยด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 

 วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 บรษัิท  Zouping Peak CHP Co., Ltd ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ไดล้ง

นามในสญัญาซือ้ขายสินทรพัย ์กบั บรษัิท Xiwang Group Co., Ltd ซึง่เป็นผูร้ว่มทนุเดิม เพื่อขยายก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า

พลงังานความรอ้นร่วม ณ มณฑล ซานตง สาธารณรฐัประชาชนจีน เป็นเงินลงทุนทัง้สิน้จ านวน 220 ลา้นหยวน (เทียบเท่า

ประมาณ 1,104 ลา้นบาท) โดยการลงทนุครัง้นีเ้พิ่มก าลงัการผลิตไฟฟา้ 25 เมกะวตัต ์และ ผลติไอน า้จ านวน 220 ตนัตอ่ชั่วโมง 

ท าใหก้ าลงัการผลติไฟฟา้รวม ณ โรงไฟฟา้โจวผิง เพิ่มเป็น 125 เมกะวตัต ์และ ผลติไอน า้รวม 670 ตนัตอ่ชั่วโมง  

 วนัที ่17 กรกฎาคม 2560 บรษัิทฯ ผา่นบรษัิท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือ

หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ท าสญัญาการลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทุนแบบทีเคเพื่อพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการฮิโรชิม่า จงัหวดัฮิโรชิม่า มีก าลงัการ

ผลติ 8 เมกะวตัต ์และ โครงการเคเซนนมุะ จงัหวดัมิยางิ มีก าลงัการผลติ 20 เมกะวตัต ์   

 วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เขา้ท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบทีเค เพื่อ

การพฒันาโครงการผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มเติมจ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการยามางาตะ อีเดะ มีก าลงัการ
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ผลิต 200 เมกะวตัต ์และไดร้บัสิทธ์ิในการลงทุนเพ่ิมเติมรอ้ยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสรา้ง และอีกรอ้ยละ 15 เมื่อโครงการ

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์จึงท าใหบ้ริษัทฯ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ านวนทัง้สิน้ 13 โครงการ และมี

ก าลงัการผลติรวม 358.4 เมกะวตัต ์เป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นที่บรษัิทฯ ลงทนุจ านวน 233.3 เมกะวตัต ์

ปี 2561 

 ในเดือนมกราคม 2561 ศาลแพ่งไดม้ีหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลฎีกาและในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งศาลแพ่งไดอ้่านค า

พิพากษาศาลฎีกาดงัมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. ตามที่โจทกก์ลา่วหาวา่จ าเลยไดห้ลอกลวงโจทกใ์หเ้ขา้ท าสญัญาเบือ้งตน้ (Preliminary Agreement) และสญัญา

ร่วมพฒันาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะไดข้อ้มลูโครงการของโจทก ์ศาลฎีกา

พิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าโจทกเ์ป็นผูข้อใหจ้ าเลยเขา้รว่มพฒันาโครงการเอง และจ าเลยไดเ้ขา้ท าสญัญาและกระท า

การโดยสจุรติเพื่อพฒันาโครงการ มิไดท้  าเพื่อหลอกลวงเอาขอ้มลูโครงการจากโจทกต์ามที่กลา่วหา 

2. ตามที่โจทกก์ล่าวหาว่าจ าเลยยกเลิกสญัญากบัผูร้บัจา้งเพื่อท าใหโ้ครงการล่าชา้ออกไปและเป็นเหตใุหร้ฐับาล 

สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทกน์ัน้  ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าจ าเลยยกเลิกสญัญากบัผูร้บัจา้ง

โดยสจุรติเพื่อประโยชนข์องโครงการ 

3.  ตามที่โจทกก์ลา่วหาว่าจ าเลยยยุงรฐับาล สปป. ลาว ใหย้กเลิกสญัญาสมัปทานกับโจทก ์ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้

เห็นว่าจ าเลยกระท าโดยสจุริต การท่ีรฐับาล สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานเป็นเพราะการกระท าของโจทกเ์อง 

เพราะรฐับาล สปป. ลาว กงัวลว่าโจทกไ์ม่มีความสามารถที่จะด าเนินโครงการไดส้  าเร็จซึง่จะก่อความเสียหายแก่

ประเทศและประชาชนลาว 

4.  ตามที่โจทกก์ล่าวหาว่าจ าเลยใชข้อ้มูลโครงการของโจทกน์ัน้ ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าจ าเลย (บริษัทและ

บริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บา้นปู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด) ไดน้ าขอ้มลูโครงการของ

โจทก์ไปใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากโจทก ์จึงพิพากษาใหจ้ าเลย

ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจ านวน 1,500 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ต่อปี ค านวณ

นบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2550 

อนึ่ง บริษัทฯ ไดช้ าระคา่เสียหายพรอ้มดอกเบีย้รว่มกบับรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และบริษัท บา้นป ู

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ใหแ้ก่โจทกจ์ านวน 2,702.05 ลา้นบาทเรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที่  9 มีนาคม 2561 โดย

บรษัิทรบัภาระในอตัราหนึง่ในสามเป็นเงินจ านวน 900.68 ลา้นบาท  

 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท 

ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 3,048,235,000 หุน้ ท่ีจ านวนหุน้ละ 0.30 บาท เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2560 ดงันัน้
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คงเหลอืจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 0.30 บาท จึงเสนอใหบ้รษัิทฯ  จ่ายเงินปันผล

จากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 

3,050,881,700 หุน้ ที่จ  านวนหุน้ละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 26 เมษายน 2561 ทัง้นีจ้  านวนหุน้ดงักลา่วยงัไม่รวมหุน้

ท่ีอาจจะเพ่ิมขึน้จากการใชส้ทิธ์ิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิภายใตโ้ครงการ BPP-W และ BPP-ESOP 

 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานหมุนเวียนไปยงัประเทศเวียดนาม โดยลงทุน

พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดก าลงัการผลิตรวม 80 เมกะวตัต ์ณ จังหวดั Soc Trang ประเทศเวียดนาม 

โครงการดงักลา่วแบง่การพฒันาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีก าลงัการผลติ 30 เมกะวตัต ์ระยะที่ 2 มีก าลงัการผลติ 

30 เมกะวตัต ์และ ระยะที่ 3 มีก าลงัการผลิต 20 เมกะวตัต ์โดย BPP ไดร้บัการอนุมตัิพรอ้มออกหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนการลงทนุ Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ประเทศเวียดนาม  เพื่อการ

พฒันาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวตัต ์เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดเ้ชิงลกึ 

(Feasibility study) ของโครงการ และคาดวา่โครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2563 

และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลอืคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2564 

 เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบใหม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร

สะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 

3,051,021,700 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 915.31 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรที่ไดย้กเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณ

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไมไ่ดร้บัเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 26 กนัยายน 2561  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2561  สว่นขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มหลวนหนาน (Luannan) ณ มณฑล

เหอเป่ย สาธารณรฐัประชาชนจีน  ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสว่นขยายนี ้25 เมกะ

วตัต ์และผลติไอน า้จ านวน 150 ตนัตอ่ชั่วโมง ซึง่คิดเป็นก าลงัการผลติ 52 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ จึงท าใหโ้รงไฟฟา้พลงังาน

ความรอ้นรว่มหลวนหนานมีก าลงัการผลติรวมเพิ่มขึน้เป็น 175 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ รายงานความคืบหนา้ของโครงการ

โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยน์าริไอสึ (Nari Aizu) ภายใตโ้ครงสรา้ง

การลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดย

โรงไฟฟา้ดงักลา่ว ตัง้อยู ่ณ จงัหวดั ฟกูชิูมะ มีก าลงัการผลติรวม 20.46 เม

กะวตัต ์(ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 15.35 เมกะวตัต)์ และไดเ้ขา้ท าสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้า กบั บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-

Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมง จึงท าให ้BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นรวม
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ทั้งสิน้ 13 โครงการ ก าลังการผลิตรวม 358.76 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 233.57 เมกะวัตต์) ซึ่งเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 58.86 เมกะวตัต ์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 37.42 เมกะวตัต ์

 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2562  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 

บาท  ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.30 บาท เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ดงันัน้คงเหลอืจ่ายเงินปันผลส าหรบัผล

การด าเนินงานประจ าปี 2561 ในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 0.30 บาท จึงเสนอใหบ้รษัิทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการ

ด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท โดยจ่ายจาก

ก าไรท่ีไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคลซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี  26 เมษายน 2562 

ปี 2562 

 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 

บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 3,051,021,700 หุน้ ที่จ  านวนหุน้ละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 26 

กนัยายน 2561 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 0.30 บาท จึง

เสนอใหบ้ริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 3,051,021,700 หุน้ ที่จ  านวนหุน้ละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ามา

รวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 26 เมษายน 

2562 ทัง้นีจ้  านวนหุน้ดงักลา่วยงัไม่รวมหุน้ท่ีอาจจะเพ่ิมขึน้จากการใชส้ิทธ์ิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิภายใต้

โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP 

 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดข้ยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนในประเทศจีน โดยลงทนุในโรงไฟฟา้

พลงังานแสอาทิตย ์Jixin ซึ่งเปิดด าเนินการแลว้ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 25.22 เมกะวตัต ์ณ มณฑลเจียงชู ประเทศจีน 

มลูคา่ 189.15 ลา้นหยวน โดยมีอตัรารบัซือ้ไฟฟา้ (FIT) ที่อตัรา 1 หยวนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง โดยบรษัิทฯ รบัรูร้ายไดใ้นไตร

มาส 3 ปี 2562  จึงท าใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้หมด 

177.31 เมกะวตัต ์

 เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบใหม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร

สะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 

3,051,021,700 หุน้ โดยจ่ายจากก าไรที่ไดย้กเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะ

ไมไ่ดร้บัเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 25 กนัยายน 2562  
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 เมื่อวนัท่ี 31 ตลุคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (“BANPU”) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษัทฯ ไดแ้จง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ภายในกลุ่ม โดยใหจ้ดัตัง้บริษัท 

(“BANPU NEXT”) ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท บา้นปู รีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากัด (“BRE”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 และบริษัท บา้นปู อินฟิเนอรจี์ จ ากัด (“BPIN”) ซึ่ง BANPU ถือหุน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เพื่อจัดระบบและรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานสะอาด บริษัทในเครือ และการลงทนุของบริษัทฯ 

และ BANPU ทัง้หมดมาอยูภ่ายใตบ้รษัิทหลกั (Flagship) บรษัิทเดียว โดยภายหลงัการควบบรษัิท BRE จะสิน้สภาพการ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท BANPU NEXT จะรบัไปทัง้สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดที่มีอยู่เดิมของทัง้ BRE 

และ BPIN โดย บริษัทฯ และ BANPU จะถือหุน้ในบริษัท BANPU NEXT ในสดัส่วนเท่ากัน (ประมาณรอ้ยละ 50 ของ

จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทใหม)่ โดยคาดวา่การจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท BANPU NEXT กบั

กระทรวงพาณิชยภ์ายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 

 เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รายงานการเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น โดยไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 

2562 ตามแผน โดยโรงไฟฟ้าดงักลา่วตัง้อยู่ ณ จงัหวดัมิยางิ มีก าลงั

การผลติรวม 18.90 เมกะวตัต ์  ซึง่ BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

และไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ กบั บรษัิท Tohoku Electric Power 

Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง 

 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 19.9 ในบรษัิท Global Engineering Co., Ltd มลูคา่ 1,143 

ลา้นเยน (ประมาณ 316 ลา้นบาท) เพื่อลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) และ Energy trading ใน

การจดัจ าหนา่ยไฟฟา้ผา่นโครงขา่ยระบบดิจิตลัและอินเตอรเ์น็ตประเทศญ่ีปุ่ น 

 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่บรษัิทฯ 

ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทุนแบบทีเค ในโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยเ์พิ่มเติมจ านวน 4 แหง่ มลูคา่ 301 ลา้นบาท มีก าลงัการผลติรวม 6.32 เมกะวตัต ์รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

- โรงไฟฟ้า Tenzan ตัง้อยู่ ณ จงัหวดั ซากะ ขนาดก าลงัการผลิต 1.96 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-

in-Tariff (FIT) 40 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2560 

- โรงไฟฟ้า Muroran I ตัง้อยู่ ณ จงัหวดั ฮอกไกโด ขนาดก าลงัการผลิต 1.73 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ 

Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนสงิหาคม 2561 

- โรงไฟฟ้า Muroran II ตัง้อยู่ ณ จงัหวดั ฮอกไกโด ขนาดก าลงัการผลติ 1.63 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ 

Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนมกราคม 2561 
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- โรงไฟฟ้า Takeo II ตัง้อยู่ ณ จงัหวดั ซากะ ขนาดก าลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-

in-Tariff (FIT) 21 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2561 

 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.65 

บาท  ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2562 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงิน ในงวดนีอ้ีกหุน้

ละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไมไ่ดร้บั

เครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  28 เมษายน 2563 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจหลกัที่ส  าคญั คือ ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิจพลงังาน

ทดแทน (Renewable Energy Business) รายละเอียดดงันี ้

 

  

 

 

 

       ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบดว้ยบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

1) บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั(มหาชน)  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน - 

2) PT ITM Banpu Power  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 30.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

3) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

40.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

4) Phu Fai Mining Company Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 37.50% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

5) บรษิัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

6) Banpu Power International Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

7) Banpu Power Investment Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power International Ltd.) 

8) บรษิัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

50.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั) 

9) บรษิัท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั ลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า 100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั) 

10) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment Co., Ltd.) 

11) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd  

ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน า้ 

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

12) Banpu Investment (China) Ltd ลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทดแทน 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

13) Pan-Western Energy Corporation  LLC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

14) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

30.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

15) Zouping Peak CHP Co.,Ltd.  ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน า้ 

70.00% 
(ถือหุน้โดย Zouping Peak Pte. Ltd..) 

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

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

17) Banpu Power trading (Hebei) Co., Ltd Power trading 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Investment (China) Co.,Ltd.) 

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

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน า้ 

87.92% 
(ถือหุน้โดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 

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

        
ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Business) ประกอบดว้ยบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้

 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

19) บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

20) บรษัิท บา้นป ูรนิีวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

21) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั) 

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

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั) 

23) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 75.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั) 

24) Banpu Japan K.K. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั) 

25) BRE Singapore Pte. Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษัิท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั) 

26) Banpu Power Trading GK Energy Trading  100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 

27) Digital Energy Solutions Corporation Energy Trading  35.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 

28) Global Engineering Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน
และเทคโนโลยีไฟฟา้ 

19.90% 
(ถือหุน้โดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

29) Anqiu Huineng Renewable Energy Co., 
Ltd.  

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd) 

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

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd) 

31) Dongping County Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd) 

32) Anqiu County Hui’en PV Technology Co., 
Ltd 

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd) 

33) Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd) 

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

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd) 

35) Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd) 

36) BPP Vinh Wind Power Limited Liability 
Company 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุน้โดย BRE Singapore Pte. Ltd.) 

นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบรษัิทในกลุม่ 

บริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศไทย 

สาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนัน้บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจการผลิต

ไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นและสาธารณรฐัประชาชนจีน  
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 (สว่นท่ีถือหุน้ทางตรงและทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป)  

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                       หนา้ 14 

 

โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร ์
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 (สว่นท่ีถือหุน้ทางตรงและทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป)  
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1.4  ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ คือ บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) “บา้นป”ู ซึง่เป็นบรษัิทจดัหาพลงังานครบวงจร ครอบคลมุทัง้ธุรกิจ

ตน้น า้ (Up-stream) ไดแ้ก่ ธุรกิจถ่านหินและพลงังานทางเลือกอื่นๆ ธุรกิจกลางน า้ (Mid-stream) ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนสง่และ

การตลาด รวมถึงธุรกิจปลายน า้ (Down-stream) ไดแ้ก่ ธุรกิจไฟฟ้าทัง้จากเชือ้เพลิงพืน้ฐานและพลงังานหมุนเวียนทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ  ทัง้นีใ้นการด าเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลงังานทางเลือกต่างๆ บริษัทฯ มีธุรกรรมและความ

รว่มมือทางธุรกิจกบั บา้นปแูละบริษัทในกลุม่ บา้นป ูเช่น มีการใชบ้ริการหน่วยงานสนบัสนนุจาก บา้นป ูผ่านการบริการตาม

สญัญาการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลมุบริการ การใหค้  าปรึกษาและความช่วยเหลือดา้นบญัชีและการเงิน การตรวจสอบ

ภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนบัสนนุกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรพัยากรบคุคล และการบริหารจดัการทรพัยส์ิน  ใน

ขณะเดียวกนั บรษัิทฯ ใหบ้รกิารแก่ บา้นปแูละบรษัิทยอ่ย ส าหรบัการด าเนินธุรกิจในสาธารณรฐัประชาชนจีน ผา่น การบรกิาร

ตามสญัญาบรกิารใหค้  าปรกึษา 

  



 

                                                                                                                                                       หนา้ 16 

 

2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ส าหรับสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิทยอ่ย 

 
หมายเหต:ุ   

1. BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ทีล่งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยเริ่มด าเนนิการลงทุนในปี 2559 

เป็นปีแรก และมผีลการด าเนนิเตม็ปีในปี 2560  

2. BPPT G.K. เป็นบรษิัทย่อยฯ ทีล่งทนุในธุรกจิซือ้ขายไฟฟา้ในประเทศญีป่ ุ่ น 

3. รายไดจ้ากการขายอืน่ของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายน า้รอ้น น า้หล่อเย็น รวมถึงเงนิสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเพือ่ใชใ้นการ

ด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนัน้ ในกรณีทีอ่ตัราไฟฟ้าและไอน า้ไม่สามารถสะทอ้นการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของราคาถ่าน

หนิไดอ้ย่างเพยีงพอ บรษิัทฯ อาจไดร้บัเงนิสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเป็นกรณีๆ  ไป  

4. บริษัทฯ มิไดร้บัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายไดจ้ากการขายที่มีสดัส่วนการถือหุน้ทีน่อ้ยกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 50 อนั

ไดแ้ก่ โรงไฟฟา้บแีอลซีพ ีและ โรงไฟฟา้หงสา 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

2.1.1) โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลัก 

1. Banpu Power Investment Co., Ltd  (BPIC) 

บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุช าระแลว้ ใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศ

สงิคโปร ์  โดยผา่นบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (BPPI) มีการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานรว่ม (Combined 

Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 3 แหง่ มีก าลงัการผลติไฟฟา้จ านวน 323 เม

กะวตัต ์และก าลงัการผลติไอน า้ 1,318 ตนัตอ่ชั่วโมง รวมเป็นก าลงัการผลติติดตัง้ 561 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ ซึง่มีรายละเอียด

ดงันี ้ 

 

1. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มลว่นหนาน (Luannan)  

ตัง้อยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย เป็นโรงไฟฟา้ที่ผลติ

ไฟฟ้าและไอน า้ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง มีก าลังการผลิตไฟฟ้า

จ านวน 125 เมกะวตัต ์ และก าลงัการผลิตไอน า้ 278 ตนัต่อชั่วโมง รวม

เป็นก าลงัการผลติติดตัง้ 175 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 

 

2. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มเจิง้ติง้ (Zhengding)  

ตัง้อยู่ในเขตเจิง้ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลติ

ทัง้ไฟฟ้า ไอน า้ น า้รอ้น และน า้เย็น โดยใชถ้่านหินเป็นเชือ้เพลิง มีก าลงั

การผลิตไฟฟ้าจ านวน 73 เมกะวตัต ์ และก าลงัการผลิตไอน า้ 370 ตนั

ตอ่ชั่วโมง รวมเป็นก าลงัการผลติติดตัง้ 139 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 

 
3. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มโจวผิง (Zouping)           

ตัง้อยู่ในเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทัง้

ไฟฟ้าและไอน า้ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงมีก าลังการผลิตติไฟฟ้า

จ านวน 125 เมกะวตัต ์ และก าลงัการผลิตไอน า้ 670 ตนัต่อชั่วโมง รวม

เป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 247 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า โดย BPIC  ถือหุน้ที่

รอ้ยละ 70 จึงท าใหม้ีก าลงัการการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 173 เมกะวัตต์

เทียบเทา่ ตามสดัสว่นการลงทนุ 
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2. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากัด (BLCP)  

บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ ในบรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์

จ ากัด ซึ่ ง เ ป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( Independent Power 

producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหินขนาด 1,434 เมกะ

วตัต ์ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 717 เมกะวตัต ์

จ านวน 2 หน่วยการผลิต  โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส 

(Bituminous) เป็นเชือ้เพลิง โดยการน าเขา้จากประเทศออสเตรเลียเป็น

หลกั ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA)  กบั

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟา้ 

BLCP เริ่มก่อสรา้งในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยส์  าหรบัหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2549 

หน่วยการผลิตที่สองเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกมุภาพนัธ ์2550  ปัจจุบนัโรงไฟฟา้ BLCP ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์

มาแลว้เป็นเวลา 13  ปี 

3. Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัทฯ ไดร้่วมทุนกับบริษัทย่อย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ 

จ ากัด  (มหาชน)   (RATCH) และ  Lao Holding State Enterprise 

(LHSE) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อรว่มจดัตัง้ Hongsa Power Company 

Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited (PFMC) โดย

ทัง้สองบริษัทมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก่อสรา้งและบริหารโรงไฟฟ้าหงสาใน 

สปป. ลาว โดยมีสาระส าคญัการรว่มทนุสรุปไดด้งันี ้

 HPC ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลลาวใหเ้ป็นผูท้ี่มีสิทธิในการพฒันา ก่อสรา้ง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา โดย

สิทธิตามสมัปทานเริ่มตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบก าหนด 25 ปีนบัแต่วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์

ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ดงันี ้ BPP ถือหุน้รอ้ยละ  40  RATCH ถือหุน้รอ้ย

ละ 40  และ LHSE  ถือหุน้รอ้ยละ 20 

 PFMC ไดร้บัสมัปทานในการท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดัส่วนถือหุน้ดงันี ้ BPP ถือหุน้รอ้ยละ 37.5 RATCH ถือหุน้

รอ้ยละ 37.5   และ LHSE ถือหุน้รอ้ยละ 25 

โรงไฟฟ้าหงสา ตัง้อยู่ในเมืองหงสา แขวงไชยบรุี สปป ลาว เป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใชพ้ลงังานถ่านหินลิกไนต ์ มีก าลงัการ

ผลิตติดตัง้รวมจ านวน 1,878 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ยหน่วยผลิตไฟฟ้าจ านวน 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวตัต ์ หน่วยการ

ผลิตที่ 1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 2 

พฤศจิกายน 2558   และหนว่ยการผลติที่ 3  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2559 
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4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)   

บริษัทฯ ถือหุ้นรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ใน Banpu Power 

Investment Co., Ltd (BPIC) ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อ

ศกึษาและรว่มพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang (SLG) 

ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 

1,320 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ในเมืองฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรฐั

ประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 

กิโลเมตร)    ผูถื้อหุน้และสดัส่วนการถือหุน้ประกอบดว้ย  BPIC  

รอ้ยละ 30 บรษัิท Gemeng International Energy Co., Ltd (Gemeng) รอ้ยละ 35 และ บรษัิท Shanxi Lu’an Mining Group 

(Lu’an)  รอ้ยละ 35  อนึ่ง Lu’an เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึ่งถือหุ้นและ

ด าเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัส่วนการถือหุน้ประกอบดว้ย Lu’an รอ้ยละ 55  และบา้นปู ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ดร้บัอนุมตัิโครงการขัน้สดุทา้ยจากคณะกรรมการการพฒันาและปฎิรูปแห่ง

มณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 โครงการไดม้ีความคืบหนา้ในการก่อสรา้งรอ้ยละ 72 และคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้

ภายในไตรมาส 4 ปี 2563  เมื่อเปิดด าเนินการแลว้จะจ าหนา่ยไฟฟา้ใหแ้ก่มณฑลหเูป่ย 

ขอ้มูลเบือ้งต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang : 

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

เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอรค์รทิิเคิล (Ultra-super critical)  

ปรมิาณการใชถ้่านหิน : ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ลา้นตนัตอ่ปี 

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

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : Gemeng (รอ้ยละ 35), Lu’an (รอ้ยละ 35), และ BPIC (รอ้ยละ 30) 

มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ลา้นหยวน (เทียบเทา่กบั 755 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์ : ปี 2563  

       

2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ 

1.  โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยส์าธารณรัฐประชาชนจีน   

บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd ซึ่งลงทุนและพฒันา

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์รวม 7 โครงการ มีก าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 177.32 เมกะวตัต ์มีโครงสรา้งราคารบัซือ้ไฟฟา้ระยะ

ยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดงันี ้
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1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจ์ินซาน ตัง้อยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีก าลงัการผลิต 28.95 เมกะวตัต ์

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนกนัยายน 2559  

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮุ์ย่เหนิง 1 และ 2 ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง มีก าลงัการผลติรวม 21.50 

เมกะวตัต ์โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบดว้ย 2 เฟส คือ โรงไฟฟา้ฮุ่ยเหนิงเฟส 1 มีก าลงัการผลติ 10.43 เมกะวตัต ์และ

โรงไฟฟา้ฮุ่ยเหนิงเฟส 2 มีก าลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนกรกฏาคม 2559  

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์ฮ่าหยวน  ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซาน มีก าลงัการผลติ 20.00 เมกะวตัต ์เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนตลุาคม 2559  

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮุ์่ยเอิน ตัง้อยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีก าลงัการผลิต 19.70  เมกะวตัต ์

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนมกราคม 2560  

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์ต๋อหยวน ตัง้อยูท่ี่เมืองเจียซาน มณฑลเจอ้เจียง มีก าลงัการผลติ 51.64 เมกะวตัต ์

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนกมุภาพนัธ ์2560  

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยซิ์งหยู ๋ ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  มีก าลงัการผลติ 10.30 เมกะวตัต ์เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกรกฎาคม 2560  

7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจ๋ี์ซิน ตัง้อยู่ที่เมืองจินห ูมณฑลเจียงชู มีก าลงัการผลิต 25.22 เมกะวตัต ์ เริ่มรบัรู ้

ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกรกฎาคม 2562  
 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยป์ระเทศญ่ีปุ่น   

บริษัทฯ ไดเ้ริ่มขยายฐานการลงทนุไปยงัธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ตัง้แต่ตน้ปี 2557 โดยลงทนุในโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นผ่านบริษัทย่อย  ปัจจุบนัมีจ านวน 17 โครงการ มีโครงสรา้งราคารบัซือ้ไฟฟ้า

ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยโ์อลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการ

ผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 10.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) ซึ่งบริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ประกอบดว้ย 5 โครงการ 

ไดแ้ก่   

1.1 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัอิบารากิ มีก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต(์กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิง

พาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2556, 

1.2 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ จงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต(์กระแสสลบั)  เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์น เดือนมกราคม 2558 

1.3 โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้อยู่ในจงัหวดักุนมะ มีก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั)  เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์น เดือนมกราคม 2558 

1.4 โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์

ในเดือนธนัวาคม 2558 
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1.5 โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์

ในเดือนตลุาคม 2558 
 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮ์ิโนะ (Hino) ตัง้อยู่ ณ จังหวดัชิงะ มีก าลงัการผลิต 3.50 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั)  

บรษัิทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2559 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยอ์วาจิ (Awaji)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ มีก าลงัการผลติ 8.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั)  

บรษัิทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2560 

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยมุ์กะวะ (Mukawa) ตัง้อยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีก าลงัการผลิต 17.00 เมกะวตัต ์

(กระแสสลบั) บรษัิทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 56 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนสงิหาคมปี 2561 

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยน์าริไอสึ (Nari Aizu) ตัง้อยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีก าลงัการผลิต 20.46เมกะวตัต ์

(กระแสสลบั) บรษัิทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคมปี 2561 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยคุ์โรคาวะ (Kurokawa) ตัง้อยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีก าลงัการผลิต 18.90 เมกะวตัต ์

(กระแสสลบั) บรษัิทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคมปี 2562 

7. โครงการยามางาตะ (Yamagata) ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัยามางาตะ มีก าลงัการผลติ 20.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บรษัิทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยปี์ 2563 

8. โครงการยาบูกิ (Yabuki) ตัง้อยู่ ณ จังหวดัฟุกุชิม่า มีก าลงัการผลิต 7.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นรอ้ยละ 75 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยปี์ 2563 

9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตัง้อยู่ ณ จังหวดัฟุกุชิมะ มีก าลงัการผลิต 10.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยปี์ 2564 

10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัมิยางิ มีก าลงัการผลิต 20.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยปี์ 2564 

11. โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฮิโรชิมา มีก าลงัการผลิต 8.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุ

ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันา คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยปี์ 2564 

12. โครงการโอนามิ (Onami) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฟุกุชิมะ มีก าลงัการผลิต 16.00 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นรอ้ยละ 75 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันา คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยปี์ 2564 

13. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีก าลังการผลิต 200.00 เมกะวัตต์ 

(กระแสสลบั) บรษัิทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 51 และไดร้บัสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเติมรอ้ยละ 34 เมื่อโครงการเริม่ก่อสรา้ง 

และอีกรอ้ยละ 15 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพฒันา คาดว่าจะเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชยปี์ 2566 

14. โรงไฟฟ้า Tenzan ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัซากะ มีก าลงัการผลติ 1.96 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บรษัิทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ย

ละ 100 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคมปี 2562 
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15. โรงไฟฟ้า Muroran I ตัง้อยู่ ณ จังหวดัฮอกไกโด มีก าลงัการผลิต 1.73 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั)  บริษัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นรอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนสงิหาคม 2561 

16. โรงไฟฟ้า Muroran II ตัง้อยู่ ณ จังหวดัฮอกไกโด มีก าลงัการผลิต 1.63 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นรอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2561 

17. โรงไฟฟ้า Takeo II ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัซากะ มีก าลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต ์(กระแสสลบั)บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นรอ้ย

ละ 100 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2561 

3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมประเทศเวียดนาม  

บริษัทฯ ไดเ้ริ่มขยายฐานการลงทุนไปยงัธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยงัประเทศเวียดนาม โดยลงทุนเพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานลม

ขนาดก าลงัการผลติรวม 80 เมกะวตัต ์ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัซอกจงั ประกอบดว้ย เฟส 1 และ เฟส 2 ก าลงัการผลติติดตัง้ 30 เมกะ

วตัต ์และ เฟส 3 ก าลงัการผลิตติดตัง้ 20 เกมะวตัต ์รวมทัง้สิน้ 80 เมกะวตัต ์ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 คาดว่าจะเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ครบทัง้ 3 เฟสภายในปี 2564  
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2.2.  การตลาดและการแข่งขัน    

(ก) นโยบายการตลาด  

1. กลยทุธก์ารแข่งขันในประเทศไทย 

บา้นป ูเพาเวอรฯ์ มีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั (BLCP) ซึ่งด าเนินธุรกิจไฟฟ้าขนาด 

1,434 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลกัที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตราการจ่ายก าลังไฟฟ้า (Dispatch) รอ้ยละ 98.4 ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการบริหารจัดการความพรอ้มในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็น

จ านวนรอ้ยละ 5.2 ของปรมิาณการผลติและการรบัซือ้ไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟา้และบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนงาน เพื่อใหม้ีคา่

ดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor:  AF) และมีจ านวนชั่ วโมงความพร้อมจ่ายที่ก าหนดไว้ในสัญญา

(Contracted Available Hour:  CAH) ตามสญัญาซือ้ขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA) โดยในปี 2562

โรงไฟฟา้บีแอลซีพีมีคา่ความพรอ้มจ่ายเทียบเทา่ (Equivalent Availability Factor:  EAF) รอ้ยละ 90.5  

2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ  

บรษัิทฯ ยงัคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใตแ้ผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟา้ในประเทศ โดยมุง่เนน้ให้

สอดคลอ้งกับแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561 – 2580 (Power Development Plan: PDP 2018) ที่

ไดร้บัมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 โดยมีอตัราสว่นที่

เพิ่มขึน้ของกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบผลิตใชเ้อง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบายประหยดัพลงังานที่มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบมีแนวโนม้ลดลงกวา่ที่เคยคาดการณ์ไว ้ตลอดจนนโยบายการ

สง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่มีแนวโนม้เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีใ้นปัจจุบนัการพฒันาโครงการต่างๆ 

เพื่อสรา้งโรงไฟฟา้ใหมท่ัง้จากพลงังานหลกัและพลงังานหมนุเวียนจะตอ้งเผชิญกบัการแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้ในการประมลู

หรอืยื่นขออนญุาตขายไฟฟา้ บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัเตรยีมบคุลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณใ์นฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

เพื่อติดตามนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอื่น  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงประเมินความสามารถในการแขง่ขนั

และจดัเตรยีมความพรอ้มที่จะเขา้รว่มโครงการตา่ง ๆ ที่ทางภาครฐัจะเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้รว่ม ซึง่รวมถึงโครงการ

พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองของนโยบาย

ของรฐับาลในการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใชเ้อง (Independent Power 

Supply: IPS) จากพลงังานทดแทน 

3.) การบริหารความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมและการท าความเขา้ใจกบัชุมชนในพืน้ที่อย่างตอ่เนื่องสง่ผลใหม้ีความสมัพนัธก์บั

ชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดี 
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คู่แข่งขันที่ส าคัญ 

 ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มี  
การแข่งขันโดยตรงกับผูป้ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จ ากัด 
(มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด 
(มหาชน) และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

2. กลยุทธก์ารแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ถือหุน้ในบรษัิท Hongsa Power Company Limited ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้หงสา

ซึ่งเป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียวที่ตัง้อยู่ใน สปป.ลาว มีก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ 1,878 เมกะวตัต ์และเป็น

ก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุน้ 751 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าหงสาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภทการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  (Independent Power 

Producer: IPP)  และจ าหน่ายไฟฟ้าบางสว่นใหก้บั สปป.ลาว ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าหงสาผลิตไฟฟ้าเป็นจ านวน รอ้ยละ 29 ของ

ไฟฟา้ทัง้หมดที่ สปป.ลาว สง่ใหไ้ทย 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 
1)  การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตราการจ่าย

ก าลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีต้นทุน 

การผลติไฟฟา้ที่อยูใ่นระดบัต ่า ซึง่มีความส าคญัตอ่ระบบไฟฟา้ของทัง้ 2 ประเทศ  

2)   การบริหารความสัมพันธก์ับหน่วยราชการท้องถิน่และชุมชน 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาชมุชนโดยมุง่เนน้ดา้นการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของชมุชนในพืน้ที่ ควบคูไ่ปกบั

การพฒันามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในชุมชนเหลา่นัน้ ซึ่งมาตรการดงักลา่วสะทอ้นออกมาในรูปแบบของ

การคิดรเิริม่แผนงานในการพฒันาชมุชนตา่ง ๆ  เช่น การพฒันาระบบสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้ และถนน) การ

โยกยา้ยชมุชนบางสว่นพรอ้มกบัการสรา้งที่อยู่อาศยัใหม่ทดแทนใหใ้นพืน้ที่ทีเ่หมาะสม การสง่เสรมิการพฒันาอาชีพ 

และการสนบัสนนุการจา้งงานเพื่อท างานในโรงไฟฟา้ งานรบัเหมาออกแบบ และงานจดัซือ้อปุกรณ ์

3)   การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ผลกัดนัใหโ้รงไฟฟ้าหงสาด าเนินการปรบัปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศกัยภาพความพรอ้มของ

โรงไฟฟา้ในการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ ทัง้ในสว่นของการปรบัปรุงเครือ่งจกัรและกระบวนการล าเลยีงถ่านหิน

เพื่อป้อนใหโ้รงไฟฟ้า โดยสามารถรกัษาค่าความพรอ้มจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ที่

รอ้ยละ 80.8 นอกจากนีย้งัมีการเตรียมความพรอ้มในการจดัหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง ปรบัปรุงระบบและวิธีการซ่อม

บ ารุงใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าไดอ้ย่าง

ตอ่เนื่อง 
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คู่แข่งขันที่ส าคัญ 

ส าหรบัโรงไฟฟา้ของบรษัิทฯ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อาจถือไดว้า่ไมม่ีการแขง่ขนัโดยตรงกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ 

เนื่องจากมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและรฐัวิสาหกิจไฟฟา้ลาว 

3. กลยุทธก์ารแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่มีประสิทธิภาพสงูกว่าโรงไฟฟ้า

ทั่วไป และสามารถควบคมุมลภาวะไดต้รงตามมาตรฐาน จึงไดร้บัการสง่เสริมจากรฐับาลจีน โดยไดส้ิทธิประโยชนต์่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ไดร้บัการประกนัการขายไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน ไดร้บัสิทธิพิเศษในการเป็นผูผ้ลิตและสง่ไอน า้และความรอ้น

ในเขตพืน้ท่ีที่ไดร้บัอนญุาตแตเ่พียงผูเ้ดียว และไดร้บัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลทอ้งถ่ิน 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ  

ในปี 2562 รฐับาลจีนมีนโยบายในการปรบัลดราคาไฟฟ้าและไอน า้มาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบาย 

ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ จึงท าการประเมินผลกระทบตอ่อตัราตามสญัญาซือ้ขายที่ก าหนดไว ้และพิจารณา

อตัราใหม่ที่สอดคลอ้ง เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มโจวผิง (Zouping) ไดต้กลงราคาขายไอน า้ใหก้บัลกูคา้

หลกัที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนตอ่ตนั ทัง้นี ้เมื่อราคาตน้ทนุถ่านหินเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หรอืลดลงทกุ ๆ 0.01 หยวน

ตอ่กิโลแคลอรี ่(รวมภาษีและคา่ขนสง่) ราคาไอน า้จะปรบัเพิ่มขึน้หรอืลดลง 5 หยวนตอ่ตนั เป็นการบรหิารความเสีย่ง

จากความผนัผวนของตน้ทนุคา่เชือ้เพลงิที่สงูขึน้ได ้  

 บรษัิทฯ ยงัคงความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจ โดยเนน้การเพิ่มประสทิธิภาพและการควบคมุตน้ทนุ

อย่างรดักุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซือ้ถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และส ารองไวใ้ชใ้นช่วงเวลาที่ถ่านหิน

ราคาเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ ยังมีแผนขยายก าลงัผลิตไฟฟ้าและไอน า้ในบริเวณพืน้ที่ใกลเ้คียง  

เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการไฟฟา้และไอน า้ที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินนัน้ 

2) การบริหารจัดการเร่ืองสิ่งแวดล้อม  

รฐับาลจีนมีความเขม้งวดในนโยบายสิง่แวดลอ้มและการควบคมุมลภาวะ โดยจ ากดัการใชถ้่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกั

ในโรงงานอตุสาหกรรมอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้กระบวนการผลิตของบา้นป ูเพาเวอรฯ์ เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดลอ้มที่

บงัคบัใชใ้นปัจจุบนั และมีการบ ารุงและดูแลรกัษาอุปกรณอ์ย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีแผนปรบัปรุงอุปกรณค์วบคุม

สิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ ยงัติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการ

ด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ อยา่งเครง่ครดั  

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใชใ้นการ

พฒันาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มให้

น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถก าจัดฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ ก๊าซ

ไนโตรเจนออกไซด ์และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์และสารอื่น ๆ ก่อนจะถกูปลอ่ยออกสูส่ภาพแวดลอ้มภายนอก 
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3) ความพร้อมในการปรับตัวสูง  

บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกลชิ้ด และคอยปรบัการด าเนินธุรกิจให้

สอดคลอ้งกับภาวะตลาด หรือสถานการณใ์นช่วงนัน้ ๆ เพื่อใหส้ามารถเปิดรบัโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบ 

ต่อธุรกิจได ้ทัง้นี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ มีความพรอ้มในการปรบัเปลี่ยนการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทัง้ไฟฟ้า ไอน า้ น า้รอ้น  

และน า้เย็นตามปัจจัยต่าง  ๆ  ที่มีผลต่อความตอ้งการ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding)  

จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้รอ้น ในช่วงฤดหูนาวอย่างเต็มที่ และจะปรบัเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลิต 

น า้หลอ่เย็น (Chilled Water) เพื่อจ าหน่ายในฤดรูอ้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ สง่ผลใหม้ีรายไดส้งูขึน้ และ

ช่วยลดผลกระทบจากปรมิาณการขายไฟฟา้และไอน า้ที่ลดลงตามฤดกูาล 

4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนไดเ้สีย  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับคุณภาพและบริการ จึงจัดใหม้ีความพรอ้มและความมั่นคงในการผลิตและจ าหน่าย

ไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะการจ่ายไอน า้และน า้

รอ้นในฤดหูนาว ตลอดจนการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้บนพืน้ฐานของความซื่อตรงและผลประโยชนร์ว่มกนั 

ท าใหไ้ดร้บัความเช่ือถือและความไวว้างใจจากลกูคา้ 

ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถ่ินและชุมชน บ้านปู เพาเวอรฯ์ ได้สรา้งความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพื ้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการ

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน (ไฟฟ้าและไอน า้) ให้กับชุมชนท้องถ่ิน  รวมถึงสรา้งความเช่ือถือและความเสมอภาค 

ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นท่ียอมรบัจากภาครฐัและชมุชนในการเป็นบรษัิทตวัอยา่ง

ในทอ้งถ่ิน แมใ้นช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ยงัคงไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยราชการ

ทอ้งถ่ินอยา่งเต็มที่ เช่น การไดร้บัเงินสนบัสนนุหรอือนมุตัิใหข้ึน้ราคาไอน า้ เมื่อราคาถ่านหินปรบัเพิ่มสงูขึน้ 

5) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการลงทนุในโครงการพลงังานหมนุเวียนมากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายสง่เสริมการ

พัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ รวมถึง มุ่ง เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจ 

ที่เก่ียวเนื่อง โดยค านงึถึงตน้ทนุของเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟา้พลงังาน

ความรอ้นรว่มหลวนหนาน (Luannan) มีท าเลที่ตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรม ท าใหม้ีความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธใ์นการ

เป็นผูใ้หบ้รกิารไอน า้รายเดียว ทัง้นี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาขยายฐานลกูคา้ไปสูเ่ขตอตุสาหกรรม

ใหม่ ในการใหบ้ริการระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Roof) นอกจากนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่าง

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชท้ี่ดินส่วนที่มีอยู่ เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความรอ้นรว่ม 

คู่แข่งขันที่ส าคัญ 

 ผูผ้ลติไฟฟา้และนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอื่น ๆ   
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4. กลยุทธก์ารแข่งขันในประเทศญ่ีปุ่น 

บรษัิทฯ ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ น ซึง่ปัจจบุนัมีก าลงัการผลติติดตัง้ตามสดัสว่นการลงทนุใน

โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 63 เมกะวัตต ์และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนากว่า 177  เมกะวัตต  ์บา้นปู 

เพาเวอรฯ์ ขยายการลงทนุไปยงัญ่ีปุ่ น โดยเริ่มจากการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประกอบกบัการศกึษา

และเตรียมความพรอ้มส าหรบัการประเมินโอกาสการลงทุนและการพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเนน้การบริหาร

ทีมงานและบคุลากร พรอ้มทัง้สรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทนใน

ญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้การสนบัสนนุของรฐับาลและการสง่เสรมิการลงทนุของสถาบนัการเงินตา่ง ๆ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าให้

บา้นป ูเพาเวอรฯ์ สามารถขบัเคลือ่นธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเรว็   

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1)  ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน  

บริษัทฯ มีกลยทุธใ์นการรว่มมือกบัพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ รวมถึงการบริหารตน้ทนุทางการเงิน

จากแหลง่เงินทนุตา่ง ๆ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลเุป้าหมายในการ

ลงทนุระยะยาว 

2) การพัฒนาโครงการ 

บรษัิทฯ มีการติดตามความเปลีย่นแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑต์า่ง ๆ จากรฐับาลญ่ีปุ่ นที่เก่ียวขอ้งดา้นพลงังาน

อย่างใกลชิ้ด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะหผ์ลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่าง

การพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหโ้ครงการโรงไฟฟา้สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน 

3)  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

จากการบรหิารจดัการทางดา้นพลงังานของญ่ีปุ่ นท่ีมีการก าหนดนโยบายทางพลงังานท่ีชดัเจน ท าใหบ้รษัิทฯ มีความ

เสี่ยงในการลงทุนในระดับที่สามารถบริหารจัดการได ้แมว้่ารฐับาลจะมีมาตรการปรบัลดราคารบัซือ้ไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนั

รัฐบาลได้ก าหนดอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตาม

เปา้หมาย บรษัิทฯ จึงไดม้ีการปรบัตวัโดยเนน้การบริหารจดัการตน้ทนุใหม้ีความรดักมุ ดว้ยการจดัหาอปุกรณส์ าคญั

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลงังาน รวมถึงจดัหาแหล่งเงินทนุที่เหมาะสม โดยการลงทุนในโครงการใหม่จะ

พิจารณาโครงการที่ไดร้บัอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเขา้ซือ้โครงการที่

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัแสวงหาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง โดยตอ่ยอดจากธุรกิจไฟฟา้ที่ด  าเนินการอยูแ่ลว้

เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอรม์ระบบกลางและธุรกิจคา้ปลีกไฟฟ้า (Energy Trading 

and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการท าธุรกิจกับกลุ่มลูกคา้รายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
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แสงอาทิตยบ์นหลงัคามากขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ในภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม และกลุม่

ลกูคา้ที่ตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน 

คู่แข่งขันที่ส าคัญ 

 ผูผ้ลติไฟฟา้และนกัลงทนุทอ้งถ่ินในญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 

5. กลยุทธก์ารแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

บริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยงัสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามตัง้แต่ปี 2559 โดยไดล้งนามในสญัญา

ความรว่มมือ (MOU) ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนขนาด 200 เมกะวตัต ์

กบัคณะกรรมการประชาชนจงัหวดัซ็อกจงั (Soc Trang Province People’s Committee) ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ไดร้บั

การอนุมตัิการลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC) จัดตัง้บริษัทย่อย ณ จังหวดัซ็อกจัง ในเวียดนาม โดย

บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมทีมงานที่มีประสบการณแ์ละความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจในเวียดนาม  จึงมีความสามารถในการ

พฒันาโครงการใหเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน และแสวงหาโอกาสการลงทนุเพิ่มเติม โดยโครงการอยู่ระหว่าง

การก่อสรา้ง และ มีการวิเคราะหเ์พื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการโดยละเอียด  (Feasibility Study) 

เพิ่มเติมเพื่อขยายก าลงัการผลติตามแผน 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1)  การบริหารความสัมพันธก์ับหน่วยราชการท้องถิน่และชุมชน 

บริษัทฯ สรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ินบนพืน้ฐานของความเขา้ใจในความแตกต่างทางสงัคม

และวฒันธรรม โดยมุ่งเนน้การเป็นพนัธมิตรที่มีความรบัผิดชอบรว่มกนักบัหน่วยงานราชการในการดแูลและพฒันา

ชมุชนทอ้งถ่ินอยา่งยั่งยืน ดว้ยการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

2) การพัฒนาและบริหารโครงการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัจจยัที่ส  าคญัในการตดัสนิใจลงทนุโครงการ โดยศึกษาขอ้มลูเบือ้งตน้และประเมินความเป็นไป

ได้ในการลงทุนโดยละเอียด ด้วยการจัดให้มีที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกร ที่ปรึกษาด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย ที่ปรกึษาดา้นการเงิน และที่ปรกึษาดา้นบญัชีและภาษี เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถ

ประเมินความเป็นไปไดอ้ย่างถกูตอ้งก่อนการลงทนุ และสามารถน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและ

เง่ือนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนีย้ังเป็นการช่วยติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและงานก่อสรา้ง

โครงการใหเ้ป็นไปตามแผน เพื่อใหก้ารก่อสรา้งโรงไฟฟา้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยคาดว่าผลิตภัณฑม์วลรวมของเวียดนาม (Gross 

Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมีอตัราการเติบโตอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 6-7 ซึ่งส่งผลใหม้ีความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟา้ที่เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้รฐับาลเวียดนามมีความชดัเจนในดา้นการบรหิารจดัการพลงังาน โดยมีแผนท่ีจะ
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เพิ่มสดัส่วนก าลงัผลิตไฟฟ้าในประเทศจากเชือ้เพลิงทั่วไปและพลงังานหมุนเวียน มากกว่าในปัจจุบันซึ่งบา้นปู 

เพาเวอรฯ์ มองเห็นถึงโอกาสในการเขา้ลงทุน โดยจะน าจุดแข็งจากความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไปและพลงังานหมุนเวียน รวมทัง้ความสามารถในการจัดซือ้เชือ้เพลิงมาใชใ้นการ

แสวงหาโอกาสเพื่อการลงทนุ 

คู่แข่งขันที่ส าคัญ 

 ผูผ้ลติไฟฟา้และนกัลงทนุทอ้งถ่ินในเวียดนามและจากตา่งประเทศ 
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า 

ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชือ้เพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน  

หากพิจารณาความตอ้งการไฟฟ้าในแต่ละ

ภูมิภาค (กราฟ1) พบว่า ในช่วงปี 2561 - 

2583  ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้ม

การเติบโตเป็นสดัสว่นที่ส  าคญั หรือรอ้ยละ 

50 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่ ว โลก 

เนื่ องจากมีอัตราการเติบโตทางภาค

เศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาค

บรกิารท่ีขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง         

หากพิจารณาก าลงัผลิตไฟฟ้าของโลกโดย

แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ในช่วงปี 2561 

– 2568 (กราฟ 2) พบว่า สดัส่วนของก าลงั

ผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง ง านหมุน เ วี ยน มี

แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมา

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ

นวตักรรม การใหค้วามส าคญักบัผลกระทบ

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการจากรฐับาล

ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น 

ประเทศออสเตรเลียมีเป้าหมายเพิ่มก าลงั

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้ได้ 

33,000 กิกะวัตต์-ชั่ วโมง ภายในปี 2563 

และรฐับาลไตห้วนัมีเป้าหมายเพิ่มสดัส่วน

ไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนเป็นรอ้ยละ 20 ภายในปี 2568 โดยเพิ่มก าลงัการผลติเป็น 27.36 กิกะวตัต ์ เมื่อพิจารณาจากการ

คาดการณ ์ในปี 2568ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจะคิดเป็นรอ้ยละ 32 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าของโลก เพิ่มขึน้จาก

รอ้ยละ 26 ในปี 2561 หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้เฉลี่ยในช่วงปีคาดการณ ์(Compound Annual Growth Rate: CAGR) ที่

รอ้ยละ 6 ขณะเดียวกนั ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงถ่านหินมีแนวโนม้ลดลงอยู่ที่รอ้ยละ 4 ในปี 2568 จากรอ้ยละ 38  ในปี 

2561  อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยงัคงเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่

แผนการใชพ้ลงังานของประเทศยงัคงสดัสว่นก าลงัผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงถ่านหินที่รอ้ยละ 30 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าสว่นเพิ่ม 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงูสดุของประเทศ (Peak Demand)  

ท่ีมา : รายงาน World Energy Outlook  2019 - International Energy Agency: IEA) 
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ในขณะท่ีก าลงัผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติในช่วงปีคาดการณ ์(CAGR) เพิ่มขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 45 เป็นผลมาจากความ

พรอ้มของแหลง่ก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมริกา ที่มีขนาดใหญ่และมีตน้ทนุต ่า จึงมีผลต่อสภาวะความผนัผวนของตลาดก๊าซ

ธรรมชาติทั่วโลก อีกทัง้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติยงัเขา้มามีบทบาทมากขึน้ในการเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุน่ (Flexibility) 

ของระบบการสง่ไฟฟา้อีกดว้ย 

1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย  

เปรยีบเทียบแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้และสดัสว่นก าลงัผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทในปัจจบุนั 

ทีม่า: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน * ขอ้มูล ณ สิน้เดอืนพฤศจิกายน 2562 

ในปี 2562 ไทยมีก าลงัผลติติดตัง้ไฟฟา้อยูท่ี่ระดบั 45,297 เมกะวตัต ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.4 จากปี 2561 ซึง่ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ

เกิดขึน้ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดบั 30,853 เมกะวตัต ์สงูกว่าความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของปี 2561 ที่ระดบั 28,388  เมกะวตัต ์

อยู ่2,515 เมกะวตัต ์หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 8.9 โดยปรมิาณการผลติและการรบัซือ้ไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยในปี 

2562 มีจ านวน 211,990 กิกะวตัต-์ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4 เนื่องจากการกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ภาครฐัและเอกชน โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนิดตา่ง ๆ ดงันี ้จากก๊าซธรรมชาติรอ้ยละ 57.5  จากถ่านหินรอ้ยละ 

16.9 จากพลงัน า้รอ้ยละ 3 จากการน าเขา้รอ้ยละ 12.1 จากพลงังานหมนุเวียนรอ้ยละ 10.1 และจากน า้มนัรอ้ยละ 0.5  
 

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

สปป.ลาวมีความแตกตา่งจากประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เนื่องจากก าลงัผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาวมาจาก

โรงไฟฟ้าพลงัน า้เป็นสดัส่วนส าคัญ เพราะไม่มีแหล่งน า้มันและก๊าซส ารอง อีกทัง้ยังมีถ่านหินปริมาณจ ากัด อย่างไรก็ตาม 

สถานการณด์งักลา่วเปลี่ยนไปนบัแตปี่ 2559 จากการเดินเครื่องเต็มก าลงัของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินแหง่แรกของ 

สปป.ลาว ทัง้นี ้จากขอ้จ ากดัดา้นแหลง่ถ่านหิน จึงยงัไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสรา้งในระหว่างปี 2559 – 2563 ทัง้นี ้

สปป.ลาวยงัคงเป็นผูส้่งออกกระแสไฟฟ้าที่ส  าคญัในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวไดท้ าขอ้ตกลงส่งออกกระแสไฟฟ้า

ภายใตข้อ้ตกลงระหว่างประเทศ โดยส่งออกไฟฟ้าใหก้ับไทยจ านวน 9,000 เมกะวตัต ์ใหก้ับเวียดนาม 5,000 เมกะวตัต ์และ

ใหก้บัราชอาณาจกัรกมัพชูา 200 เมกะวตัต ์(ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน (Department of Energy Business: DEB) เดือนตลุาคม 

ปี 2560) ทัง้นี ้ไทยและ สปป.ลาวท าการซือ้ขายไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าทัง้หมด 7 แห่ง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลงังานน า้  6 แห่ง และ

โรงไฟฟา้พลงังานถ่านหิน 1 แหง่ 
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3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในจีนมีอตัราการเจรญิเติบโตของปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในประเทศ ดงันี ้

 หน่วย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราการเจรญิเติบโตของการใชไ้ฟฟา้รวม  รอ้ยละ 5.6 8.5 6.6 

อตัราการเจรญิเติบโตของก าลงัผลติ รอ้ยละ 4.5 6.3 7.1 

ก าลงัผลติรวม  เมกะวตัต ์ 1,992,135 1,906,215 1,793,979 

ทีม่า : ส านกังานขอ้มูลพลงังานแห่งชาต ิสาธารณรฐัประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA) 

ผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและ

ภาคอตุสาหกรรม จากขอ้พิพาททางการคา้กบั

สหรฐัอเมริกาส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

ในปี 2562 ลดลง ประกอบกบัความไมแ่น่นอน

เก่ียวกับนโยบายพลังงานทดแทน และการ

อนุมัติที่ล่าช้าส าหรับการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นผลใหอ้ัตราเติบโตของ

ก าลงัผลิตรวมในปี2562 ที่รอ้ยละ 4.5 ลดลง

เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยสดัสว่นก าลงัการผลิตไฟฟา้สว่นเพิ่มหลกั มากกวา่ครึง่หนึ่งของการสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่มาจากพลงังาน

แสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ทัง้นีจ้ากการคาดการณ์เบือ้งตน้ของสภาการไฟฟ้าจีน ในปี 2568 ก าลงัการผลิตไฟฟ้าจาก

เชือ้เพลงิถ่านหินอยูท่ี่ 1,250  กิกะวตัต ์เพิ่มขึน้จาก 1,040 กิกะวตัตใ์นปี 2562    

4. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่ นมีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าคงที่ โดยก าลงัผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไป และ

บางส่วนมาจากพลงังานหมุนเวียน ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 22 หรือจ านวน 64,576 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นก าลงัผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานลม 3,752 เมกะวตัต ์และจากพลงังานแสงอาทิตย ์55,520 เมกะวตัต ์ทัง้นี ้แผนพฒันาพลงังานฉบบัที่ 5 ของประเทศ

ญ่ีปุ่ น (5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่รอ้ยละ 22-24 ภายในปี 2573 

รฐับาลญ่ีปุ่ นไดป้รบัเปลี่ยนอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนจากรูปแบบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ 

(Feed-in Tariff: FIT) เป็นแบบอตัรารบัซือ้ไฟฟา้แบบเปิดประมลู (Auction Scheme) ตัง้แตปี่ 2560 ซึง่โครงการโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตยท์ี่พฒันาใหม ่จะมีราคารบัซือ้ไฟฟา้ในรูปแบบเปิดประมลู เฉลีย่อยูท่ี่ 12.5 เยนตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง นอกจากนี ้ยงัมีการ

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส าหรบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ มีก าลงัผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต ์โดย

ก าหนดใหจ้ัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  (Environmental Impact Assessment: EIA) มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่

เดือนเมษายนปี 2563 เป็นตน้ไป 
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เปรยีบเทียบแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้และสดัสว่นก าลงัผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทในปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่า: แผนยทุธศาสตร์พลงังานฉบบัที ่4, กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรมญีป่ ุ่ น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI)  *สิน้เดือนตลุาคม 2562 

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

เวียดนามมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยมีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

เติบโตเฉลีย่รอ้ยละ 7 สง่ผลใหเ้วียดนามมีแนวโนม้การใชไ้ฟฟา้เพิ่มขึน้ ซึง่ในปี 2562 เวียดนามมี GDP คิดเป็นรอ้ยละ 7.02 และมี

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 35,126 เมกะวตัต ์เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 13.5 ตามแผนแม่บทการพฒันาพลงังานของ

เวียดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ไดร้ะบถุึงการใชถ้่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกั ในการผลติไฟฟา้ โดยในปี 2573 ไดก้ าหนดเปา้หมาย

ก าลงัผลติไฟฟา้จากถ่านหินคิดเป็นรอ้ยละ 43 และจากพลงังานหมนุเวยีน ซึง่ประกอบดว้ย พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และ

พลงังานชีวมวล คิดเป็นรอ้ยละ 15 ทัง้นีค้าดวา่ก าลงัการผลติติดตัง้ไฟฟา้รวมในปี 2573 อยูท่ี่ 129.5 กิกะวตัต ์ 
 

กราฟแสดงสดัสว่นของก าลงัผลติติดตัง้จากเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทภายใต ้PDP ของประเทศเวียดนาม  

ทัง้นี ้เวียดนามไดก้ าหนดอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

เป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ 

(Feed-in Tariff: FIT) ซึ่งอัตรารับซือ้ไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย ์คือ 7.09 เซนตต์อ่

กิ โลวัตต์-ชั่ ว โมง  และจากพลังงานลม 

(Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-

ชั่ วโมง อย่างไรก็ตาม อัตรารับซื ้อไฟฟ้า

ดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับโครงการที่ เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่

ก าหนด  

 

ทีม่า: กระทรวงพฒันาการลงทนุและการคา้ ประเทศเวยีดนาม 

 



 

                                                                                                                                                       หนา้ 34 

 

 

 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ ์ 

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

1.  สถานท่ีตัง้ของโรงไฟฟา้ 

โรงไฟฟ้าและโครงการ 
ประเทศไทย 

1. โรงไฟฟา้บีแอลซีพี 
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

2. โรงไฟฟา้หงสา  เมืองหงสา แขวงไชยบรุ ี
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. โรงไฟฟ้าพลงังานรว่มลว่นหนาน เมืองถงัซาน มณฑล
เหอเป่ย 

4. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิง้ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑล
เหอเป่ย 

5. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มโจวผิง เมืองบินโจว  
มณฑลซานตง 

6. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยจิ์นซาน  
เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

7. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยฮ์ุ่ยเหนิง  
เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

8. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยเ์ฮ่าหยวน  
เมืองไทอนั มณฑลซานตง 

9. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยฮ์ุ่ยเอิน  
เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

10. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยเ์ตอ๋หยวน  
เมืองเจียซาน มณฑลเจอ้เจียง 

11. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยซ์ิงหยู ๋ 
เมืองไทอนั มณฑลซานตง 

12. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ๋ี์ซิน ตัง้อยู่ที่เมืองจินหู 
มณฑลเจียงช ู

13. โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง  มณฑลซานซี 

โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญ่ีปุ่น  

14. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยโ์อลมิเปีย ประกอบไปดว้ย 

 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ จงัหวดัอิบารากิ 

 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 จงัหวดัอิบารากิ 

 โรงไฟฟา้โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ จงัหวดักนุมะ 

 โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 จงัหวดัโทชิงิ 

 โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 จงัหวดัโทชิงิ  
15. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยฮิ์โนะ จงัหวดัชิงะ 
16. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยอ์วาจิ จงัหวดัเฮียวโงะ 
17. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยม์กุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
18. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยน์ารไิอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ 
19. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยค์โุรคาวะ จงัหวดัมิยาง 
20. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์Tenzan จงัหวดัซากะ  
21. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์Muroran I จงัหวดัฮอกไกโด  
22. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์Muroran II จงัหวดัฮอกไกโด 
23. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์Takeo II จงัหวดัซากะ  
24. โครงการยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ 
25. โครงการยาบกิู จงัหวดัฟกุชิุมะ 
26. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
27. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมิยางิ 
28. โครงการฮิโรชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา 
29. โครงการโอนามิ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
30. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 

 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ประเทศเวียดนาม  

31. โครงการลมซอกจงั จงัหวกัซอกจงั 
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แผนที่แสดงทีต่ั้งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ 
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2. ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ  

บรษัิทฯ มีก าลงัการผลติและปรมิาณการขายไฟฟา้และไอน า้ในช่วงปี 2560 –  2562 ดงันี ้ 

โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 175.00 123.00 123.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 52.63 85.72 70.10 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 691,529 609,103 509,598 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 13.53 19.53 1.20 
ปรมิาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,722,095 1,431,905 1,227,565 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไอน า้ขาย รอ้ยละ 20.27 16.65 1.44 

2.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 139.00 139.00 139.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 65.76 83.28 71.60 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 420,492 416,111 419,738 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 1.05 -0.86 -1.03 
ปรมิาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,668,899 1,641,644 1,405,050 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไอน า้ขาย รอ้ยละ 1.66 16.84 3.41 

3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 173.00 173.00 173.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 35.04 77.68 65.30 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 383,733 465,877 566,984 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -17.63 -17.83 3.06 
ปรมิาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,929,305 2,641,690 3,253,796 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไอน า้ขาย รอ้ยละ -26.97 -18.81 10.95 

4.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 1,434.00 1,434.00 1,434.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 91.99 88.70 85.96 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 10,912,011 10,383,581 10,091,687 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 10.14 2.89 -7.69 

5.) โรงไฟฟ้าหงสา     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 1,878.00 1,878.00 1,878.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 79.55 86.52 80.84 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 11,406,241 12,511,709 11,390,889 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -8.84 9.84 25.70 

6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Jinshan     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 28.95 28.95 28.95 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.52 15.61 15.60 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 39,432 39,594 39,567 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -0.04 0.07 1,821.66 

7.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติ์  Hui’en     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 19.7 19.70 19.70 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 16.13 16.01 15.61 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 28,025 27,760 19,118 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 0.95 45.20 - 

8.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Huineng 1     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 10.43 10.43 10.43 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.55 15.62 14.45 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 14,206 14,267 13,201 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -0.43 8.07 1,480.96 

8.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Huineng 2     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 11.08 11.08 11.08 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.84 16.13 14.44 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 15,374 15,662 14,015 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -1.84 11.75 1,480.05 

9.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Haoyuan     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 20.00 20.00 20.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.44 15.35 15.35 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 27,103 25,595 26,898 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 5.89 -4.84 1,989.98 

10.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Deyuan     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 51.64 51.64 51.64 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.22 13.73 13.82 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 59,999 62,095 56,949 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -3.38 9.04 - 

11.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Xingyu     
ก าลงัการผลิตติดตัง้   เมกะวตัต ์ 10.30 10.30 10.30 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.19 15.14 13.87 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 13,727 13,658 6,021 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 0.51 126.84  

12.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Jixin 
      เร่ิมขายไฟ เดือน ก.ค. 2562 

    

ก าลงัการผลิตติดตัง้ เมกะวตัต ์ 25.2   
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อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.4   
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 16,042   
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -   

13.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
         (Hitachi 1) 

    

ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.12 2.12 2.12 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.08 13.75 14.37 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,619 2,558 2,674 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 2.38 -4.34 2.29 

13.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Hitachi 2) 

    

ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 3.00 3.00 3.00 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.31 13.74 13.56 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 3,498 3,610 3,562 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -3.10 1.35 0.59 

13.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
         (Sakura 1) 

    

ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.39 2.39 2.39 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.80 14.16 14.25 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,892 2,968 2,985 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -2.56 -0.57 1.91 

13.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Sakura 2) 

    

ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.67 2.67 2.67 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.95 14.10 14.11 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 3,259 3,296 3,297 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -1.12 -0.03 2.49 

13.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Katashina) 

    

ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.31 2.31 2.31 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.63 14.66 14.14 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,956 2,963 2,856 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -2.36 3.75 -4.93 



 

                                                                                                                                                       หนา้ 39 

 

โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Hino     
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 4.59 4.59 4.59 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 3.50 3.50 3.50 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 12.53 13.23 12.34 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 5,037 5,322 4,964 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -5.35 7.21 43.80 

15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Awaji     
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 9.87 9.87 9.87 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 7.92 7.92 7.92 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.72 14.99 15.50 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 12,723 12,962 8,738 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -1.84 48.34 - 

16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Mukawa     
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 22.00 22.00 - 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 17.00 17.00 - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 12.64 9.50 - 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 24,361 7,672 - 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 217.53 - - 

17.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Nari Aizu     
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 26.20 26.20 - 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 20.46 20.46 - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.40 4.81 - 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 30,745 938 - 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 3,177.71 - - 

18.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Kurokawa 
      เร่ิมขายไฟ เดือน ธ.ค. 2562 

    

ก าลงัการผลิตติดตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 28.81 - - 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 18.90  - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 6.21 - - 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 1,332 - - 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ - - - 

หมายเหตุ:  - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en Huineng1,Huineng2, 
Haoyuan, Deyuan , Xingyu และ Jixin)   ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) 
และในประเทศญี่ปุ่ น ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ โรงไฟฟ้า Awaji, โรงไฟฟ้า Mukawa, โรงไฟฟ้า Nari Aizu, 
โรงไฟฟา้ Kurokawa) 
* อตัราสว่นรอ้ยละของปริมาณพลงังานทีผ่ลติจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทยีบกบัผลคูณของขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้และจ านวนชั่วโมงทัง้หมดในหนึ่งปี 
**ปริมาณการผลติทีโ่รงไฟฟา้ผลติไฟฟา้และจ่ายไฟฟา้เขา้ระบบ รวมถงึปริมาณจ่ายไฟฟา้ตรงใหอ้ตุสาหกรรมใกลเ้คยีง (ถา้ม)ี  
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3.   การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทใหค้วามส าคญัในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เปา้หมายของบรษัิทฯ โดยลดโอกาสที่ความเสีย่งจะเกิดขึน้หรอืลดผลเสยีหายกรณีความเสีย่งเกิดขึน้ และ/หรอืใหไ้ดม้าซึง่โอกาส

ทางธุรกิจ อนัจะน าไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่บรษัิทฯ ทัง้นี ้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารบรหิาร

จัดการของผูบ้ริหารในทกุระดบั รวมทัง้จัดใหม้ีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในของบรษัิทฯ และคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุไตรมาส  

ปัจจัยความเสี่ยงหลกัที่อาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึง

ผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในปี 2562 มีดงันี ้

1. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทั่วไป (Conventional power plant) 

1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟา้หงสา (HPC) เป็นการลงทนุภายใตโ้ครงสรา้งผูผ้ลติไฟฟา้อิสระ (Independent 

Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟา้หงสาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศเพื่อจ าหนา่ย

ใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว โดยโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรงถกูจดัล าดบัในการสั่งการ

การเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base load power station) อีกทัง้โรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรงมีราคาค่าไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ 

เนื่องจากมีขอ้ก าหนดปรมิาณรบัซือ้ไฟฟา้และโครงสรา้งของราคาค่าไฟฟา้ที่สามารถปรบัตามราคาตน้ทนุเชือ้เพลงิ อตัรา

แลกเปลีย่นเงินบาท และอตัราเงินเฟอ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ท าใหโ้รงไฟฟา้ดงักลา่วมีความเสีย่งต ่า 

ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าในจีนมีความเสี่ยงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ เนื่องจากไม่มีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว

เหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและลาว อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มี

ประสิทธิภาพสงู จึงไดร้บัการสง่เสริมจากรฐับาลจีน โดยไดร้บัสิทธิการจดัจ าหน่ายแต่ผูเ้ดียวในการขายไอน า้และความ

รอ้นในเขตพืน้ที่ที่ไดร้บัอนุญาต รวมทัง้ไดร้บัสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าทอ้งถ่ิน ตลอดจนไดร้บัการ

สนบัสนนุจากรฐับาลทอ้งถ่ิน ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถน ามาใชใ้นการบรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนีจ้ากนโยบายการเพิ่มประสทิธิภาพในการใชพ้ลงังานและนโยบายเก่ียวกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มของรฐับาลจีน 

ท าใหม้ีการปรบัปรุงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยด าเนินการปรบัปรุง

อปุกรณใ์นระบบควบคมุสิ่งแวดลอ้มตัง้แต่ปี 2561-2562 และบริษัทฯ ไดบ้ริหารจดัการความเสี่ยงดว้ยมาตรการต่าง ๆ 

เช่น การปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานภายในโรงไฟฟา้และการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายของรฐับาลจีนอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีโ้รงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมเจิง้ติง้ไดร้บัการยอมรบัและยงัคงไดร้บัการ

สนบัสนนุจากหนว่ยงานรฐับาลจีนในเรือ่งของการเป็นโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มที่สะอาดและสามารถผลิตไอน า้ได้

คุม้คา่ทางเศรษฐกิจ 
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1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชือ้เพลิง 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีไดท้  าสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผูผ้ลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความ

นา่เช่ือถือ โดยไดก้ าหนดปรมิาณและคณุภาพถ่านหินไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อใหเ้พียงพอต่อการผลติกระแสไฟฟ้าตามสญัญา

กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดงันัน้ความเสีย่งในการจดัหาถ่านหินที่มีคณุภาพตามที่ตอ้งการนัน้อยู่ในระดบัท่ี

ต ่า อยา่งไรก็ตามโรงไฟฟา้บีแอลซีพีมีแผนการรองรบัในกรณีที่ผูผ้ลติถ่านหินไมส่ามารถสง่มอบถ่านหินตามแผนการผลิต

ที่ไดว้างไวไ้ด ้อนัอาจจะเป็นผลมาจากเหตสุดุวิสยั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณด์งักล่าวขึน้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถจดัซือ้

ถ่านหินจากผูผ้ลติรายอื่นในตลาดซือ้ขายถ่านหินทั่วไปได ้ในอดีตที่ผา่นมาปรมิาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะ

ยาวนัน้ปกติจะปรมิาณความตอ้งการจะอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 5-10 ของปรมิาณความตอ้งการท่ีใชใ้นการผลติในแตล่ะปี ซึง่

ถือว่าเป็นปริมาณที่สามารถจดัการไดแ้ละไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี ้

โรงไฟฟา้บีแอลซีพียงัติดตามสถานการณต์ลาดถ่านหิน และสถานการณข์องราคาถ่านหินอยา่งใกลชิ้ดอยา่งตอ่เนื่อง  

บริษัทหงสาฯ ไดร้บัสิทธิในการท าเหมืองถ่านหินลิกไนตซ์ึง่ตัง้อยูใ่นบริเวณถดัจากที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า ถือเป็นสว่นหนึง่ของ

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยในช่วงก่อนเริ่มโครงการไดม้ีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิต และ

แผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ ส่งผลใหค้วามเสี่ ยงในการเขา้ถึงแหล่งถ่านหินที่มี

คณุสมบตัิตามที่ตอ้งการนัน้อยูใ่นระดบัที่ต  ่า และสามารถบรหิารจดัการควบคมุตน้ทนุใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลติของ

โรงไฟฟ้าฯ ได ้นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ไดจ้ัดเตรียมแผนการส ารองปริมาณ ถ่านหินไวใ้นพืน้ที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอ 

เพื่อรบัมือกบัสถานการณท์ี่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจสง่ผลใหก้ารจดัหาถ่านหินลิกไนตข์าดความตอ่เนื่อง เช่น สภาพดินฟา้

อากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย ภยัธรรมชาติ ความลา่ชา้จากการขนสง่ อบุตัิเหต ุและปัจจยัอื่น ๆ เป็นตน้  

ส าหรบัโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มในจีนผลกระทบจากราคาถ่านหินในประเทศอยู่ในสภาวะที่ถ่านหินท่ีมีเสถียรภาพ 

นโยบายการผลิตถ่านหินของรฐับาลจีน และนโยบายจ ากัดการน าเขา้ถ่านหินจากต่างประเทศมีความผนัผวนไม่มาก 

สง่ผลใหร้าคาถ่านหินเฉลี่ยในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยต ่ากว่าแผนรอ้ยละ 3 แต่กระนัน้บริษัทฯยงัคงบริหารความเสี่ยงโดย

เฝ้าระวงัเละติดตามสถานการณร์าคาถ่านหินอย่างใกลชิ้ดและวางแผนการจดัซือ้ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนและแผนการ

ผลติ อีกทัง้บรษัิทฯ ไดต้กลงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัลกูคา้บางรายโดยก าหนดโครงสรา้งของราคาคา่ไฟฟา้และไอน า้ที่

สามารถปรบัราคาขายตามตน้ทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 

1.3 ความเสี่ยงทางด้านการผลิตไฟฟ้า   

โรงไฟฟ้าหงสาอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าไดต้ามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจาก

เครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกลชิ้ด เนน้การ

วิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงใหร้ะบบการท างานมีเสถียรภาพเพื่อรกัษาความนา่เช่ือถือการเดินเครื่อง 

จัดเตรียมอะไหล่ที่ส  าคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าฯ ใหเ้พียงพอและเหมาะสม รวมถึงการพฒันาความรู้

ความสามารถของบุคลากรดว้ยการจัดอบรม และการแบ่งปันความรูร้ะหว่างกลุ่มบริ ษัทฯอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้จาก
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เหตกุารณแ์ผน่ดินไหวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงไฟฟา้หงสาไดบ้รหิารจดัการและแกไ้ขสถานการณม์าตราใหผ้า่นไป

ไดด้ว้ยดี และไดม้ีโอกาสปรบัปรุงมาตรการท่ีจะรบัมือกบัเหตกุารณด์งักลา่วไดส้มบรูณม์ากขึน้ 

2. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

ปัจจัยหลกัที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ ปริมาณความเขม้แสงแดด ซึ่งขึน้อยู่กับสภาพภมูิอากาศ 

และปริมาณการสญูเสียที่เกิดขึน้ในระบบของการผลิต โดยบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใชข้อ้มลูทางสถิติของปริมาณความ

เขม้แสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยข์ัน้ต ่าที่คาดว่าจะผลิตได ้แลว้น ามาเปรียบเทียบกบั

ผลผลิตที่ไดจ้ริง รวมถึงเลือกใชเ้ทคโนโลยีชัน้น าส าหรบัโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และบ ารุงรกัษาอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อใหม้ั่นใจวา่การสญูเสยีที่จะเกิดขึน้ในระบบนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรบัไดข้องบรษัิทฯ 

ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการด าเนินการของโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์ช่นเดียวกนั โดยในปี 2562 

ช่วงเดือนกนัยายนซึง่เป็นฤดมูรสมุของญ่ีปุ่ น  สง่ผลใหป้รมิาณผลติไฟฟา้ลดลง ทัง้นีจ้ากเหตกุารณด์งักลา่วโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 

ไม่ไดร้บัความเสียหายที่กระทบต่อผลการผลิต เนื่องจากไดม้ีการปอ้งกนัความเสียหายจากภยัธรรมชาติในขัน้ตอนการออกแบบ

โรงไฟฟา้ไวแ้ลว้ 

3. ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บรษัิทฯ ไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งทางดา้นงานก่อสรา้งและบริหารโครงการตา่ง ๆ โดยติดตามความคืบหนา้ของโครงการอย่าง

ใกลชิ้ด และประสานงานกบัผูร้บัเหมางานก่อสรา้งเพื่อใหม้ีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสญัญาว่าจา้ง  บริษัทฯสามารถเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 1 โครงการ ก าลงั

การผลิตรวม 18.9 เมกะวตัต ์และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตติดตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 77.78 เมกะวตัต ์

(ก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุน้ 56.30 เมกะวตัต)์ ส  าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าซานซี ลูก่วง (SLG) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 

30  คาดว่าจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ภายในช่วงปลายปี 2563 และโครงการโรงไฟฟ้ากังหนัลมซ็อคจาง ประเทศ

เวียดนาม ก าลงัการผลิตรวม 80 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ ณ จังหวดัซอกจงั ประกอบดว้ย เฟส 1 และ เฟส 2 ก าลงัการผลิตติดตัง้ 30    

เมกะวตัต ์และ เฟส 3 ก าลงัการผลิตติดตัง้ 20 เกมะวตัต ์รวมทัง้สิน้ 80 เมกะวตัต ์ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 คาดว่าจะเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ครบทัง้ 3 เฟสภายในปี 2564 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดว้ย

ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่การด าเนินงานและช่ือเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน โดยบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัและมุ่งมั่นท่ีจะ

พฒันากระบวนการ รวมทัง้เครือ่งมือตา่ง ๆ ในการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละนโยบายในทกุประเทศ

ที่บริษัทฯ ลงทนุเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการกบัความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึน้ โดยก าหนดใหผู้บ้ริหารที่รบัผิดชอบใน

แต่ละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกลชิ้ด มีการติดตามและ

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เพื่อรบัทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
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กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ รวมถึงวา่จา้งบรษัิทท่ีปรกึษาดา้นกฎหมายทอ้งถ่ิน เพื่อช่วยเหลอืในการตีความและ

หาแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งผา่น

หนว่ยงาน Compliance อยา่งสม ่าเสมอ 

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 

เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยู่ในตา่งประเทศ ท าใหต้อ้งเผชิญกบัความเสีย่งในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

และนโยบายภายในของแตล่ะประเทศนัน้ ๆ  โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในจีน 

อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบตอ่บรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มีการบรหิารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี  ้

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 วนัท่ี 1 เมษายน 2560 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: 

METI) ประกาศแกไ้ขเพิ่มเติม เรื่องการลดระยะเวลาใชอ้ตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: 

FiT) โดยมีการแกไ้ขกฎหมายส าหรบัโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาและไดร้บัอนมุตัิขอ้ตกลงการเช่ือมต่อไฟฟ้า

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2559 จะตอ้งด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา 3 ปี (Three-year rule)

นับตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2560 โดยโครงการที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 30 มีนาคม 2563 จะถูกลด

ระยะเวลาซือ้ขายไฟฟา้ตามความลา่ชา้ของโครงการ 

 วนัที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจการคา้และอตุสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry 

หรือ “METI”) ประกาศแกไ้ขเพิ่มเติม เรื่องค่าไฟฟ้าอตัราคงที่แบบ Feed-In-Tariff (FIT) โดยแกไ้ขกฎหมายส าหรบั

โครงการแสงอาทิตยซ์ึ่งมีก าลงัผลิตมากกว่า 10 กิโลวัตตท์ี่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการที่อยู่ในขอบเขตของ

ประกาศเพิ่มเติมดงันี ้

- โครงการท่ีไดร้บัการรบัรองโดย METI ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

- โครงการท่ีไมต่ิดเง่ือนไขกฎสามปี (Three-year rule) อา้งถึงประกาศแกไ้ขเพิ่มเติมวนัท่ี 1 เมษายน 2560 

โครงการที่อยูภ่ายใตข้อบเขตดงักลา่ว จะถกูลดอตัราคา่ไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ไดร้บัอนมุตัิเป็นอตัรา 21 เยนต่อหนว่ย 

ยกเวน้โครงการท่ีสามารถด าเนินการพฒันาโครงการไดต้ามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงการท่ีมี“แผนการก่อสรา้ง”ซึง่ไดร้บัอนมุตัิโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2561 หรอื 

2. โครงการที่ไดเ้ริ่มด าเนินการก่อสรา้งก่อนวนัที่ 5 ธันวาคม 2561 และ “แผนการก่อสรา้ง” (Construction 

Plan) ไดร้บัอนมุตัิโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และเริ่มด าเนินการก่อสรา้งภายใน

วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

ทัง้นีโ้ครงการดงักลา่วจะตอ้งยื่นขอเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Grid Construction Work Application) ภายในวนัที่ 

31 สิงหาคม 2562 และไดร้บัการตอบรบัภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อด ารงสิทธิในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่

ตามเดิม และโครงการดังกล่าวจะต้องจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยก์่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 (Commercial 

Operation Date) ไม่เช่นนัน้ จะถูกลดระยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้าตามความล่าชา้ของโครงการ บริษัทฯ ไดต้ิดตาม
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ความคืบหนา้ของโครงการอย่างใกลชิ้ดในการยื่นเอกสารขออนมุตัิและด าเนินการตามขอ้ยกเวน้ดงักลา่ว เพื่อลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่โครงการท่ีก าลงัพฒันาอยู่ 

รฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศเปลี่ยนนโยบายจากที่มีอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ มาเป็นการประมลู ส าหรบั

โครงการที่ขออนุญาตหลงัวันที่ 1 เมษายน 2560  ซึ่งอาจมีผลท าใหอ้ัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงใน

โครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มโดยศึกษาวิธีเพิ่มความสามารถในการ

แขง่ขนั เช่น การลดตน้ทนุทางดา้นการเงิน หรอืการพฒันาโครงการรว่มกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ            

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

กิจกรรมของกลุม่กิจการอาจมีความเสี่ยงทางการเงินซึง่รวมถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ และการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และแผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุม่กิจการจงึมุง่เนน้ความผนั
ผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุม่
กิจการใหเ้หลอืนอ้ยที่สดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้การบรหิารความเสีย่งด าเนินงานโดยฝ่ายบรหิารการเงินสว่นกลางภายใตน้โยบายที่
อนมุตัิโดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ สว่นงานบรหิารการเงินของกลุม่กิจการจะท าการระบ ุประเมนิและปอ้งกนัความเสี่ยงทาง
การเงินโดยการรว่มมือกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัหนว่ยปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ภายในกลุม่กิจการ 

5.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บรษัิทฯ มีการด าเนินงานระหวา่งประเทศจงึยอ่มมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศโดยเกิดจากสกลุเงิน
ทีห่ลากหลาย ซึง่สว่นใหญ่เป็นสกลุเงินเหรยีญสหรฐั สกลุเงินเยนและสกลุเงินหยวน บรษัิทฯ มีนโยบายในการบรหิาร
โครงสรา้งของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิสกลุเงินตา่งประเทศใหม้ีความสมดลุกนั และท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ
ลว่งหนา้(Forward) ตามประมาณการรายได ้คา่ใชจ้่าย และการช าระเงินกู ้รวมทัง้ใชเ้ครือ่งมือทางการเงินตามความ
เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจวา่จะสามารถลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ 
ตา่งประเทศ 

5.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ โดยติดตามแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกและในประเทศไทย เพื่อ

จดัสรรเงินกูท้ัง้ระยะสัน้และระยะยาวทัง้ในสว่นที่เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่และอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ในสดัสว่นที่สอดคลอ้ ง

กับประเภทการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงมีการพฒันาการใชเ้ครื่องมือทางการเงินเพื่อสรา้งทางเลือกในการจัดหาแหลง่

เงินทุน และการบริหารโครงสรา้งหนีใ้นทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ในการลด

ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และสอดคลอ้งต่อแนวโนม้ของสถานการณ ์ 
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4.   ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพยถ์าวรหลักของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company) 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัที่ประกอบธุรกิจมีสนิทรพัยถ์าวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

รายการ บริษัท 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบัญชี      
(พันบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 1,007,421 ไมม่ี 
เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 954,322 ไมม่ี 
เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้  านกังาน สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 1,402 ไมม่ี 
เครื่องมือเครื่องใช ้ สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 2,453 ไมม่ี 
ยานพาหนะ สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 2,008 ไมม่ี 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 76,229 ไมม่ี 
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 609,742 ไมม่ี 
เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 2,364,982 ไมม่ี 
เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้  านกังาน ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 3,222 ไมม่ี 
เครื่องมือเครื่องใช ้ ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 9,209 ไมม่ี 
ยานพาหนะ ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 3,055 ไมม่ี 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 122,752 ไมม่ี 
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง โจวผิงพีค เจา้ของ 455,897 ไมม่ี 
เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน โจวผิงพีค เจา้ของ 1,793,471 ไมม่ี 
เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้  านกังาน โจวผิงพีค เจา้ของ 2 ไมม่ี 
เครื่องมือเครื่องใช ้ โจวผิงพีค เจา้ของ 823 ไมม่ี 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจา้ของ 2,041 ไมม่ี 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง โจวผิงพีค เจา้ของ 138,760 ไมม่ี 

รวมเป็นจ านวนมูลค่าทางบัญชี 7,547,791  
 

4.2 สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัมีสทิธิในการใชท้ี่ดิน ดงันี ้

สถานทีต่ั้ง 
ผู้ถอืครอง

สทิธิ ์
ขนาด 

(ตร.ม.) 
วันเริ่มต้น วันสิน้สุด วัตถุประสงค ์

มูลค่าตาม
บัญชขีอง
สทิธใินการ
ใช้สทิธิทีด่นิ 
(พันบาท) 

เขตเจิง้ติง้  บรษิัท 7,132 27 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เพ่ือใชเ้ป็น
ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า

94,961 

67,354 16 ก.พ. 2541 30 พ.ย. 2590 
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สถานทีต่ั้ง 
ผู้ถอืครอง

สทิธิ ์
ขนาด 

(ตร.ม.) 
วันเริ่มต้น วันสิน้สุด วัตถุประสงค ์

มูลค่าตาม
บัญชขีอง
สทิธใินการ
ใช้สทิธิทีด่นิ 
(พันบาท) 

เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอ
เป่ย ประเทศจีน 

สือเจียจวง
เฉิงเฟิง 

17,665 28 ธ.ค. 2559 26 มี.ค. 2605 พลงังานรว่ม
เจิง้ติง้ 23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 

เขตหลวนหนาน  
เมืองถางซาน  
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน 

บรษิัท 
ถงัซาน 
บา้นป ู

433,464 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 เพ่ือใชเ้ป็น
ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า
พลงังานรว่ม
หลวนหนาน 

136,569 
2,100 22 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2611 

860 22 ม.ิ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 
40,960   

เขตโจวผิง  
เมืองบนิโจว  
มณฑลซานตง ประเทศจีน 

บรษิัท 
โจวผิงพีค 

105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 เพ่ือใชเ้ป็น
ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า
พลงังานรว่ม
โจวผิง 

57,867 

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 าศัพทส์ าคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรียงล าดับอักษรภาษาอังกฤษ) 

ค าศัพท ์ ค าแปล 
Coal Power Plant โรงไฟฟา้ประเภทใชค้วามรอ้นจากเชือ้เพลงิถ่านหิน 
Combined Heat and 
Power Plant        
(โรงไฟฟา้พลงังานรว่ม) 

โรงไฟฟา้ที่น าเอาเครือ่งกนัหนัก๊าซ และเครือ่งกงัหนัไอน า้มาใชร้ว่มกนั โดยน าความรอ้นจาก
ไอเสียที่ออกจากเครื่องกันหนัก๊าซที่มีความรอ้นสูงไปผ่านหมอ้น า้ แลว้ถ่ายเทความรอ้น
ใหก้บัน า้ ท าใหน้ า้เดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอน า้ ซึ่งต่ออยู่กบัเพลาของเครื่องก าเนิด
ไฟฟา้ สามารถผลติกระแสไฟฟา้ออกมาไดอ้ีกครัง้ 

Feed-in-tariff อตัรารบัซือ้ไฟฟา้คงที่ตลอดอายโุครงการ 
Godo Kaisha  
(การลงทนุแบบจีเค) 

การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นโดยวิธีการจดัตัง้บรษัิทประเภทจ ากดัความรบัผิด 

Independent Power 
Producer (IPP) 

ผูผ้ลติไฟฟา้อิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟา้ที่ตัง้อยูป่ากเหมืองถ่านหิน 
Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าที่ใชพ้ลงัความรอ้นจากไอน า้หรือก๊าซ จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิงมาเป็นตน้พลงั

ขบัเคลือ่นเครือ่งกงัหนัไอน า้ 
Tokumei Kumiai structure โครงสรา้งโทคุเมอิ คุมิไอ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญ่ีปุ่ นตามสญัญา

ระหวา่งนกัลงทนุและผูด้  าเนินกิจการโดยนกัลงทนุจะลงทนุจ านวนหนึง่ใหแ้กผู่ด้  าเนินกิจการ 
ในรูปของเงินสด หรอืทรพัยส์นิท่ีมีมลูคา่ โดยไดร้บัผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะไดร้บัสว่น
แบง่ปันก าไรท่ีเกิดจากกิจการท่ีรว่มลงทนุ 

Transmission Line อปุกรณป์ระเภทตวัน าท าหนา้ที่ถ่ายทอดพลงังานไฟฟา้ไปสูป่ลายทาง 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

 บริษัทฯ เป็นบริษัทฯที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีนโยบายการลงทุนหลกัในธุรกิจ

ไฟฟ้าและธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงธุรกิจที่เกือ้หนุนซึ่งมีระดบัความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดบัที่เป็นที่ยอมรบัไดใ้นการด าเนิน

ธุรกิจ โดยไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุไมต่  ่ากวา่ระดบัมาตรฐานของธุรกิจนัน้ และสงูกวา่ตน้ทนุการเงิน (cost of capital) ของ

บรษัิทฯ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 20,545 ลา้นบาท หรือมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ทัง้หมดคิดเป็นรอ้ย 42.09 ของสินทรพัยร์วมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นไดเ้สีย และ เงินลงทนุในบริษัทย่อยมลูค่า 21,429 

ลา้นบาท หรอืมีสดัสว่นเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยทัง้หมดคิดเป็นรอ้ยละ 44.54 ของสนิทรพัยร์วมของงบการเงิน เฉพาะบรษัิทตาม

วิธีราคาทนุ 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บุคคลและกลุ่มกิจการ (โจทก์) ซึ่งเคยเป็นผูพ้ฒันาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา) ไดย้ื่นฟ้องบริษัท และบริษัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และบริษัทใหญ่และ

ผูบ้ริหารของบริษัทใหญ่ 3 คน เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจ าเลยหลอกลวงโจทกโ์ดยเขา้ร่วมท าสญัญาร่วมพฒันา

โครงการ เพื่อประสงคจ์ะไดข้อ้มูลโครงการหงสา และไดใ้ชส้ิทธิไม่สุจริตในการรายงานเท็จท าใหร้ฐับาลลาวยกเลิกสมัปทาน

โครงการหงสาของโจทก ์เพื่อที่กลุม่บริษัทจะไดเ้ขา้ท าสญัญาสมัปทานกบัรฐับาลลาวเอง โดยเรียกรอ้งใหจ้ าเลยชดใชค้า่เสียหาย

ใหแ้ก่โจทกเ์ป็นค่าขอ้มูลโครงการหงสาจ านวน 2,000 ลา้นบาท ค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใชจ้่ายในโครงการหงสาจ านวน 

2,000 ลา้นบาท และคา่ขาดประโยชนจ์ากการท่ีถกูรฐับาลลาวยกเลกิสมัปทานโครงการหงสาอีกจ านวน 59,500 ลา้นบาท รวมเป็น

คา่เสยีหายทัง้สิน้ 63,500 ลา้นบาทพรอ้มดอกเบีย้ 

เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 ศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาว่าจ าเลยไม่ไดผิ้ดสญัญารว่มพฒันาโครงการหงสา โจทกผิ์ดสญัญา

รว่มพฒันาโครงการหงสา แตจ่ าเลยกระท าละเมิดดว้ยการน าเอาขอ้มลูโครงการหงสาของโจทก ์(ส าหรบัการพฒันาโรงไฟฟา้ขนาด 

600 เมกกะวตัต)์ ไปใชใ้นการพฒันาโครงการหงสาส าหรบัโรงไฟฟ้าขนาด  1,800 เมกกะวตัตใ์นปัจจุบนั และพิพากษาใหจ้ าเลย

เฉพาะกิจการและบรษัิทใหญ่ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นคา่ขอ้มลูจ านวน 2,000 ลา้นบาท และคา่ลงทนุในการศกึษาและ

ค่าใชจ้่ายในโครงการหงสาอีกจ านวน 2,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 4,000 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปีนบัแตว่นัฟอ้ง

จนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ และชดใชค้่าเสียหายอนัไดแ้ก่ค่าขาดประโยชนใ์นอนาคตที่จะไดร้บัจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี  

พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2570 ปีละ 860 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2571 ถึง พ.ศ. 2582 ปีละ 1,380 ลา้นบาท ช าระทกุสิน้ปี เป็นจ านวน

รวม 27,740 ลา้นบาท รวมค่าเสียหายทัง้สิน้ 31,740 ลา้นบาท ทัง้นี ้ศาลแพ่งไดย้กฟ้องบริษัท บา้นปู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

และผูบ้รหิารของบรษัิทใหญ่  

เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2557 ศาลแพ่งไดอ้่านค าพิพากษาของศาลอทุธรณท์ี่ไดพ้ิพากษายกค าฟ้องของโจทกโ์ดยใหเ้หตผุลวา่

จ าเลยซึ่งไดแ้ก่บริษัทและบริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ไดก้ระท าการโดยสจุริตทัง้ก่อนและหลงัเขา้ท าสญัญาร่วม

พฒันาโครงการ และจ าเลยไมไ่ดก้ระท าการละเมิดตอ่โจทก ์แตฝ่่ายโจทกเ์ป็นฝ่ายผิดสญัญารว่มพฒันาโครงการ และจ าเลยไมต่อ้ง

คืนเอกสารซึง่เป็นเอกสารขอ้มลูโครงการหงสาใหแ้ก่โจทก์ ฝ่ายโจทกไ์ดย้ื่นฎีกาค าพิพากษาของศาลอทุธรณต์อ่ศาลฎีกา สว่นฝ่าย

จ าเลยไดย้ื่นค าแกฎี้กาตอ่ศาลฎีกาเมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 

ตอ่มาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ศาลแพง่ไดม้ีหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลฎีกาในวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ศาลแพง่ไดอ้่านค า

พิพากษาศาลฎีกาดงัมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. ตามที่โจทกก์ล่าวหาว่าจ าเลยไดห้ลอกลวงโจทกใ์หเ้ขา้ท าสญัญาเบือ้งตน้ (Preliminary Agreement) และสญัญารว่ม

พฒันาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะไดข้อ้มลูโครงการของโจทก ์ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้

เห็นว่าโจทกเ์ป็นผูข้อใหจ้ าเลยเขา้ร่วมพัฒนาโครงการเอง และจ าเลยไดเ้ขา้ท าสญัญาและกระท าการโดยสุจริตเพื่อ

พฒันาโครงการ มิไดท้  าเพื่อหลอกลวงเอาขอ้มลูโครงการจากโจทกต์ามที่กลา่วหา 
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2. ตามที่โจทกก์ลา่วหาวา่จ าเลยยกเลกิสญัญากบัผูร้บัจา้งเพื่อท าใหโ้ครงการลา่ชา้ออกไปและเป็นเหตใุหร้ฐับาล สปป. ลาว 

ยกเลิกสญัญาสมัปทานกับโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าจ าเลยยกเลิกสญัญากับผูร้ ับจ้างโดยสุจริตเพื่อ

ประโยชนข์องโครงการ 

3.  ตามที่โจทกก์ลา่วหาวา่จ าเลยยยุงรฐับาล สปป. ลาว ใหย้กเลกิสญัญาสมัปทานกบัโจทก ์ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นวา่จ าเลย

กระท าโดยสจุริต การที่รฐับาล สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานเป็นเพราะการกระท าของโจทกเ์อง เพราะรัฐบาล สปป. 

ลาว กงัวลวา่โจทกไ์มม่ีความสามารถที่จะด าเนินโครงการไดส้  าเรจ็ซึง่จะก่อความเสยีหายแก่ประเทศและประชาชนลาว 

4.  ตามที่โจทกก์ล่าวหาว่าจ าเลยใชข้อ้มูลโครงการของโจทกน์ัน้ ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าจ าเลย (บริษัท และบริษัท 

บา้นปู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และบริษัทใหญ่) ไดน้ าขอ้มูลโครงการของโจทกไ์ปใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 

1,800 MW โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากโจทก ์จึงพิพากษาใหจ้ าเลยรว่มกนัชดใชค้า่เสียหายแก่โจทกเ์ป็นเงินจ านวน 1,500 

ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ตอ่ปี ค านวณนบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

อนึง่ บรษัิทไดช้ าระคา่เสียหายพรอ้มดอกเบีย้รว่มกบับรษัิท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และบรษัิทใหญ่ ใหแ้ก่โจทกเ์รยีบรอ้ยแลว้

เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยบรษัิทรบัรูค้า่ใชจ้่ายจ านวน 900.68 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการและงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Power Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจหลกั : บรษัิทฯประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทฯอื่น (Holding  

   Company) ที่ประกอบธุรกิจหลกัดา้นการผลติและจ าหนา่ย 

   ไฟฟา้และธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง  

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107558000385 

ทนุจดทะเบียน : 31,044,920,000 บาท1 

ทนุท่ีเรยีกช าระแลว้ : 30,510,217,000 บาท2 

จ านวนหุน้ : 3,051,021,700 หุน้ 

ราคาพาร ์ : 10 บาท 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : ชัน้ 26 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่ 

   แขวงมกักะสนั  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  

โทรศพัท ์ : 0-2007-6000 

โทรสาร : 0-2007-6060 

Web Site : www.banpupower.com 

เลขานกุารบรษัิท : โทรศพัท ์ 0-2007-6000  

  e-mail : bpp_comsec@banpupower.co.th 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ : โทรศพัท ์ 0-2007-6000  

  e-mail : investor_relations@banpupower.co.th 

หมายเหต:ุ 
1 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ไดม้มีตอินมุตักิารยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่

จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัทบา้นป ู(โดยไม่รวมถงึกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) ทีไ่ม่ถูกจดัสรรภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 21,200,000 

หนว่ย โดยการลดทนุจดทะเบยีนจ านวน 212,000,000 บาท เป็นจ านวนหุน้สามญั 21,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทีไ่ดอ้อกเพือ่รองรบั

การใชส้ทิธิ BPP-Warrant จากทนุจดทะเบยีนเดมิ30,956,920,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ านวน 30,744,920,000 บาท  

นอกจากนัน้ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ฯ มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ภายใตโ้ครงการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ฯ ไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน

ของบริษัทฯ จ านวน 300,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 30,744,920,000 บาท เป็นจ านวน 31,044,920,000 บาท ดว้ยการออกหุน้

mailto:investor_relations@banpupower.co.th
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สามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพือ่รองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัของบริษัทฯ ภายใตโ้ครงการเสนอขายหุน้

สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) 
2 ทนุช าระแลว้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม BPP-Warrant และจากการซือ้หุน้สามญัภายใตโ้ครงการ BPP-ESOP ครัง้ที ่1 

จ านวน 2,543,000 หุน้ และ ครัง้ที่ 2 จ านวน 120,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 29 กันยายน 2560 

ตามล าดบั รวมเป็นจ านวนทนุช าระแลว้ทีเ่พิ่มขึน้ทัง้หมดจ านวน 2,663,000 หุน้ หรือ 26,630,000 บาท 

 

  



 

                                                                                                                                                       หนา้ 53 

 

6.2 ชื่อ สถานทีต่ั้งของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทฯ ถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

1 บริษัท บา้นป ู

เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจ

พลงังาน 

บาท 31,044,920,000 บาท 30,510,217,000 3,051,021,700 10 78.57% 

(ถือโดยบริษัท 

บา้นป ูจ ากดั 

(มหาชน)) 

1550 อาคารธน

ภมูิ ชัน้ 26 ถ.

เพชรบรุีตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

ประเทศไทย 

0 2007 

6000 

บริษัทย่อย 

ประเทศไทย 

2 บริษัท บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ

พลงังาน 

บาท 5,921,587,160 บาท 5,921,587,160 592,158,716 10 100% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธน

ภมูิ ชัน้ 26 ถ.

เพชรบรุีตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

ประเทศไทย 

0 2007 

6000 

3 บริษัท บา้นป ูรีนิว

เอเบิล เอนเนอรจี์ 

จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ

พลงังาน

ทดแทน 

บาท 6,000,000,000 บาท 4,314,740,000 600,000,000 10 100% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธน

ภมูิ ชัน้ 26 ถ.

เพชรบรุีตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

ประเทศไทย 

0 2007 

6000 

4 บริษัท บา้นป ู

เพาเวอร ์(เจแปน) 

จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ

พลงังาน

ทดแทน 

บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 500,000 10 100.00% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธน

ภมูิ ชัน้ 26 ถ.

เพชรบรุีตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

ประเทศไทย 

0 2007 

6000 

5 บริษัท เพาเวอร ์

เวียดนาม จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ

พลงังาน 

บาท 359,000,000 บาท 359,000,000 35,900,000 10 100.00% 

(ถือโดยบริษัท 

บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากดั) 

1550 อาคารธน

ภมูิ ชัน้ 26 ถ.

เพชรบรุีตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

ประเทศไทย 

0 2007 

6000 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

6 BPP Renewable 

Investment 

(China) Co., Ltd. 

Investment 

in renewable 

energy 

business 

USD 160,000,000 USD 97,620,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดยบริษัท 

บา้นป ูรีนิวเอเบิล  

เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

Unit 108, No. 

26 Jiafeng 

Road, Pilot 

Free Trade 

Zone 

(Shanghai), 

P.R.China 

(8610) 

57580388 

7 Anqiu Huineng 

Renewable 

Energy Co., Ltd. 

Solar power 

generation 

CNY 66,000,000 CNY 66,000,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

1st Floor, Unit 

1, Dafugou 

Villiage, 

Wushan Town, 

Anqiu County, 

Weifang City, 

Shandong 

Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

8 Weifang Tian'en 

Jinshan 

Comprehensive 

Energy Co., Ltd. 

Solar power 

generation 

CNY 83,000,000 CNY 83,000,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

2nd Floor, Unit 

1, Dafugou 

Villiage, 

Wushan Town, 

Anqiu County, 

Weifang City, 

Shandong 

Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

9 Dongping County 

Haoyuan Solar 

Power Generation 

Co., Ltd. 

Solar power 

generation 

CNY 69,000,000 CNY 69,000,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

East side of the 

north section of 

Xishan Road, 

Dongping 

County, Taian 

City, Shandong 

Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

10 Anqiu County 

Hui'en PV 

Technology Co., 

Ltd. 

Solar power 

generation 

CNY 62,000,000 CNY 62,000,000 NA NA 100.00%  

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

Unit 2, 

Longwangmiao 

Village, 

Dasheng Town, 

Anqiu County, 

Weifang City, 

(8610) 

57580310 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

Shandong 

Province, 

P.R.China 

11 Jiaxing Deyuan 

Energy-Saving 

Technology Co., 

Ltd. 

Solar power 

generation 

CNY 150,740,000 CNY 150,737,586 NA NA 100.00%  

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

No. 999 

Xianghu Road,  

Yaozhuang 

Town, Jiashan 

County, Jiaxing 

City, Zhejiang 

Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

12 Feicheng Xingyu 

Solar Power PV 

Technology Co., 

Ltd. 

Solar power 

generation 

CNY 55,000,000 CNY 55,000,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

Huangtuling 

Village, Anzhan 

Town, 

Feicheng 

County, Tai’an 

City, Shandong 

Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

13 Jiangsu Jixin 

Electric Power 

Co., Ltd. 

Solar power 

generation 

CNY 64,000,000 CNY 64,000,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

Zhengwei 

Villiage, 

Qianfeng 

Town, Jinhu 

County, 

Huai'an City, 

Jiangsu 

Province, P.R.C 

(8610) 

57580310 

14 Shijiazhuang 

Chengfeng 

Cogen Co., Ltd. 

Power and 

steam 

generation 

and sales 

USD 30,516,000 USD 30,516,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดย Banpu 

Power 

Investment Co., 

Ltd.) 

East of 

Jingshen 

Highway, 

Zhengding 

County, 

Shijiazhuang 

City, Hebei 

Province, 

P.R.China, 

050800 

(86311) 

85176918 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

15 Banpu 

Investment 

(China) Ltd. 

Investment 

in energy  

business 

and other 

industrial 

areas 

USD 30,000,000 USD 30,000,000 NA NA 100.00% 

(ถือโดย Banpu 

Power 

Investment Co., 

Ltd.) 

Unit 508, 5th 

Floor, Tower 

21, No. 10 

Jiuxianqiao 

Road, Chaoyan

g District, 

Beijing, 

P.R.China 

(8610) 

57580388 

16 Banpu Power 

Trading 

(Shandong) Co., 

Ltd. 

Power 

Trading 

CNY 20,000,000 CNY 0 NA NA 100.00% 

(ถือโดย Banpu 

Investment 

(China) Ltd.) 

Unit 2608, 

Tower C, No.11 

Jingshi Road, 

Shizhong 

District, Jinan 

Province, 

P.R.China 

(86543) 

4866099 

17 Banpu Power 

Trading (Hebei) 

Co., Ltd. 

Power 

Trading 

CNY 20,000,000 CNY 0 NA NA 100.00% 

(ถือโดย Banpu 

Investment 

(China) Ltd.) 

(West Wing, 

3rd Floor, 

Office Building 

of Shijiazhuang 

Chengfeng 

CogenCo., 

Ltd.) North of 

Beiguan 

Village, 

Zhengding 

County, 

Shijiazhuang 

City, Hebei 

Province, 

P.R.China 

(86311) 

85176969 

18 Tangshan Banpu 

Heat and Power 

Co., Ltd. 

Power and 

steam 

generation 

and sales 

USD 78,082,200 USD 47,504,217 NA NA 87.92% 

(ถือโดย Pan-

Western 

Energy 

Corporation 

LLC) 

12.08% 

(ถือโดย Banpu 

West of 

Gujiaying 

Villiage, 

Bencheng 

Town, Luannan 

County, 

Tangshan City, 

Hebei 

Province, 

(86315) 

4168274 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

Investment 

(China) Ltd.) 

P.R.China, 

063500 

19 Zouping Peak 

CHP Co., Ltd. 

Power and 

steam 

generation 

and sales 

CNY 261,800,000 CNY 261,800,000 NA NA 70.00% 

(ถือโดย 

Zouping Peak 

Pte. Ltd.) 

Handian Town, 

Zouping 

County, 

Binzhou City, 

Shandong 

Province, 

P.R.China, 

256209 

(86543) 

4615655 

สาธารณรัฐมอริเชียส 

20 Banpu Power 

International 

Limited 

Investment 

in power 

business 

USD 85,050,000 USD 85,050,000 85,050,000 1 100.00% 

(ถือโดยบริษัท 

บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน)) 

4th Floor, 

Ebene Skies, 

Rue de 

L'Institut, 

Ebene, 

Republic of 

Mauritius 

230 404 

8000 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์

21 Banpu Power 

Investment Co., 

Ltd. 

Investment 

in power 

business 

 
NA USD 90,177,391 83,132,663 ไมม่ีการ

ก าหนด 

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

100.00% 

(ถือโดย Banpu 

Power 

International 

Limited) 

8 Marina 

Boulevard, 

#05-02 Marina 

Bay Financial 

Centre, 

Singapore 

018981 

65 6338 

1888 

22 Banpu 

Renewable 

Singapore Pte. 

Ltd. 

Investment 

in renewable 

energy 

business 

 
NA JPY 

USD 

5,925,442,364 

55,987,676.69 

5,925,442,364 

55,987,675 

ไมม่ีการ

ก าหนด 

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

100.00% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูรีนิวเอเบิล  

เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

8 Marina 

Boulevard, 

#05-02 Marina 

Bay Financial 

Centre, 

Singapore 

018981 

65 6338 

1888 

23 BRE Singapore 

Pte. Ltd. 

Investment 

in renewable 

energy 

business 

 
NA USD 17,110,001 17,110,001 ไมม่ีการ

ก าหนด 

มลูค่า

100.00% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูรีนิวเอเบิล  

8 Marina 

Boulevard, 

#05-02 Marina 

Bay Financial 

65 6338 

1888 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

หุน้ต่อ

หน่วย* 

เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

Centre, 

Singapore 

018981 

24 Zouping Peak 

Pte. Ltd. 

Investment 

in power 

business 

 
NA SGD 

CNY 

2 

140,495,758 

2 

140,495,758 

ไมม่ีการ

ก าหนด 

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

100.00% 

(ถือโดย Banpu 

Power 

Investment Co., 

Ltd.) 

8 Marina 

Boulevard, 

#05-02 Marina 

Bay Financial 

Centre, 

Singapore 

018981 

65 6338 

1888 

หมู่เกาะเคยแ์มน 

25 Pan-Western 

Energy 

Corporation LLC 

Investment 

in power 

business 

USD 100,000 USD 100,000 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 

ประเทศญ่ีปุ่น 

26 Banpu Japan 

K.K. 

Investment 

in renewable 

energy 

business 

 
NA JPY 30,000,000 3,000 ไมม่ีการ

ก าหนด

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

100.00% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูรีนิวเอเบิล  

เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

Kasumigaseki 

Building, 33rd 

Floor, 3-2-5, 

Kasumigaseki, 

Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

100-6033 

81 3 6205 

4665 

27 Banpu Power 

Trading G.K. 

Energy 

Trading 

 
NA JPY 100,000,000 NA ไมม่ีการ

ก าหนด

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

100.00% 

(ถือโดย Banpu 

Renewable 

Singapore Pte. 

Ltd.) 

Kasumigaseki 

Building, 33rd 

Floor, 3-2-5, 

Kasumigaseki, 

Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

100-6033 

 

 

 

81 3 6205 

4665 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

28 BPP Vinh Chau 

Wind Power 

Wind power 

production, 

power 

VND 356,392,530,00

0 

VND 330,922,790,000 NA ไมม่ีการ

ก าหนด

มลูค่า

100.00% 

(ถือโดย BRE 

22 Bui Thi 

Xuan Street, 

Quarter 1, 

849 0988 

5015 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

Limited Liability 

Company 

transmission 

and 

distribution 

หุน้ต่อ

หน่วย* 

Singapore Pte. 

Ltd.) 

Ward 2, Soc 

Trang City, Soc 

Trang 

Province, 

Vietnam 

 

 

บริษัทร่วม 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

29 PT. ITM Banpu 

Power Co., Ltd. 

Investment 

in power 

business 

IDR 1,200,000,000,

000 

IDR 300,000,000,000 300,000 1,000,0

00 

30.00% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูเพาเวอร ์

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 

ประเทศไทย 

30 บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร ์จ ากดั 

ผลิตและ

จ าหน่าย

กระแสไฟฟา้ 

บาท 12,010,000,000 บาท 12,010,000,000 120,100,000 100 50.00% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากดั) 

9 ถนนไอ-แปด 

นิคม

อตุสาหกรรม

มาบตาพดุ 

อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง 

ประเทศไทย 

038 925 

100 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

31 Shanxi Lu Guang 

Power Co., Ltd. 

Power 

generating 

and sales 

CNY 1,745,818,000 CNY 1,500,000,000 NA NA 30.00% 

(ถือโดย Banpu 

Power 

Investment Co., 

Ltd.) 

Songcun Town, 

Zhangzi 

County, 

Changzhi City, 

Shanxi 

Province, 

P.R.China 

(86355) 

8580511 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

32 Hongsa Power  

Company Limited 

Power 

generating 

ans sales 

USD 927,000,000 USD 927,000,000 92,700,000 10 40.00% 

(ถือโดย บริษัท 

NNN Building 

4th Floor, Room 

No.D5 

856 (0) 

2122 483 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน) 

Bourichan 

Road, 

Phonsinouane 

Village, 

Sisattanak 

District, 

Vientiane 

Capital, Lao 

PDR 

33 Phu Fai Mining  

Company Limited 

Mining 

concession 

USD 50,000 USD 50,000 5,000 10 37.50% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน) 

NNN Building 

4th Floor, Room 

No.D5 

Bourichan 

Road, 

Phonsinouane 

Village, 

Sisattanak 

District, 

Vientiane 

Capital, Lao 

PDR 

856 (0) 

2122 483 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์

34 Aizu Energy Pte. 

Ltd. 

Investment 

in renewable 

energy 

business 

 
NA USD 

JPY 

17,630,952.87 

2,271,979,544.11 

17,630,949 

2,271,979,543 

ไมม่ีการ

ก าหนด 

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

75.00% 

(ถือโดย บริษัท 

บา้นป ูรีนิวเอเบิล  

เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

8 Marina 

Boulevard, 

#05-02 Marina 

Bay Financial 

Centre, 

Singapore 

018981 

65 6338 

1888 

ประเทศญ่ีปุ่น 

35 Digital Energy 

Solutions 

Corporation 

Electricity 

sales and 

management 

 
NA JPY 50,000,000 5,000 ไมม่ีการ

ก าหนด

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

49.00% 

(ถือโดย Banpu 

Renewable 

Singapore Pte. 

Ltd.) 

Kasumigaseki 

Building, 33rd 

Floor, 3-2-5, 

Kasumigaseki, 

Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

100-6033 

81 3 6205 

4665 
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 ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 
ท่ีต้ังส านักงาน โทรศัพท ์

36 Global 

Engineering 

Co.,Ltd 

Electricity 

sales and 

resource 

aggregator 

of virtual 

power plant 

(VPP) 

 
NA JPY 274,000,000 3,620,000 ไมม่ีการ

ก าหนด

มลูค่า

หุน้ต่อ

หน่วย* 

19.90% 

(ถือโดย Banpu 

Renewable 

Singapore Pte. 

Ltd.) 

Nishiko Living 

Kashii 2nd 

Floor, 1-1-1, 

Kashii, Higashi-

ku, Fukuoka 

city, Fukuoka 

pref. Japan 

813-0011 

81 92 692 

7547 
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6.3 ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

1. นายทะเบียนหุน้สามญั บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์     +66 (0) 2009 9000 

2. ผูส้อบบญัชี นางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพนูวฒันาสขุ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4599 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร ์

เลขที่  179/ 74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์     +66 (0) 2844 1000, +66 (0) 2826 5050   

3. ที่ปรกึษาทางการเงิน --ไมม่ี-- 

4. ที่ปรกึษาหรอืผูจ้ดัการภายใต ้

    สญัญาการจดัการ 

บริษัทฯ ไม่ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาและ/หรือผูจ้ัดการภายใตส้ญัญาการจัดการ  

เป็นการประจ าถาวร แตจ่ะมีการวา่จา้งที่ปรกึษา (เช่น ท่ีปรกึษาทางการเงิน)  

เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจ าเป็นในการด าเนินงานเป็นครัง้

คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรมการบรษัิทเป็นส าคญั 

5. สถาบนัการเงินท่ีติดตอ่เป็นประจ า ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศประมาณ 30 แหง่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที( 2 

การจดัการและการกาํกับดแูลกจิการ 
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7.1  จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว 

(1) ทนุจดทะเบียน

ชื5อบริษัท    : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ชื5อภาษาองักฤษ   : Banpu Power Public Company Limited 

 ชื5อในการซื ]อขายในตลาดหลกัทรัพย์ : BPP 

 ประกอบธรุกิจหลกั   : พลงังาน 

 เลขทะเบียนบริษัท   : บมจ. 152 

 ทนุจดทะเบียน   : 31,044,920,000 บาท 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,700 หุ้น  

      มลูคา่ที5ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ทนุที5เรียกชําระแล้ว   : 30,510,217,000 บาท 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,700 หุ้น  

      มลูคา่ที5ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 จํานวนหุ้น    : 3,051,021,700 หุ้น 

 ราคาพาร์    : 10 บาท (สบิบาท) 

7.2  รายชื(อผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2562  มีดงันี ] 

รายชื(อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นที(ถอื ร้อยละ 

1.    บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)     2,397,199,497 78.570 

2.    กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 47,489,500 1.557 

3.    กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,426,400 0.669 

4.    นาย วิทิต พงศ์พิโรดม 19,750,001 0.647 

5.    SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,158,136 0.530 

6.    บริษัท นํ ]าตาลมิตรผล จํากดั 14,930,257 0.489 

7.    กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซเิบิ ]ลเพื5อการเลี ]ยงชีพ 11,253,700 0.369 

8.    สาํนกังานประกนัสงัคม 11,145,700 0.365 

9.    บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 9,500,000 0.311 

10.  กองทนุเปิด บวัหลวงตราสารทนุเพื5อการเลี ]ยงชีพ 9,385,600 0.308 

รวม 2,557,238,791 83.815 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื(น 

- ไมมี่-  

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์
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7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายที5จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัสํารองต่าง ๆ ทุกประเภท

ตามที5กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึ ]นอยู่กบักระแสเงินสดและภาระการ

ลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อกําหนดทางกฎหมายและความจําเป็นอื5น ๆ 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที5กฎหมายกําหนด โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื5อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผู้ ถือหุ้นเพื5อ

อนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 5 ปีที5ผา่นมาของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นดงันี ] 

หมายเหตุ : * เงินปันผลประจําปีเป็นจํานวนเงินรวม 1,983 ลา้นบาท สําหรบัการดําเนินงานประจําปี 2562 ซึEงไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล

ไปแลว้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จํานวน 3,051,021,700 หุน้ เป็นจํานวนเงิน 1,068 ลา้นบาท ดงันัRน คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2562 ในงวดนีRอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจํานวน 3,051,021,7001 หุ้น เป็นจํานวนเงินทัRงสิRน 915 ล้าน

บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 67 ของกําไรสทุธิรวม 
1จํานวนหุน้รวมของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั ยงัไม่รวมจํานวนหุน้ทีEอาจจะเพิEมขึRนจากการใชสิ้ทธิซืRอหุน้สามญัของใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ ของบริษัทฯ ทีEออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัทบา้นปฯู โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใชสิ้ทธิซืRอหุน้สามญัภายใตโ้ครงการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัRงทีE 12 ในวนัทีE 31 มีนาคม 2563 

ปี 

เงนิปันผล

ประจาํปีต่อ

หุ้น  

(บาทต่อหุ้น) 

กาํไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 

ครึ(งปีแรก 

(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 

ครึ(งปีหลัง 

(ล้านบาท) 

รวมเงนิปัน 

ผลทั Zงปี 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

จ่าย 

เงนิปันผล

ต่อ 

กาํไรสุทธิ 

(%) 

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 

2562 0.65 2,969 1,068 915 1,983 67.00 
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร สว่นของคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที5เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 

ของกรรมการทั ]งคณะ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ    กรรมการ 

3. นายเมธี เอื ]ออภิญญกลุ    กรรมการ 

4. นายระวิ คอศริิ    กรรมการ 

5. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์   กรรมการอิสระ 

6. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์  กรรมการอิสระ 

7. นางสมฤดี ชยัมงคล    กรรมการ 

8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์    กรรมการ 

9. นายสธีุ สขุเรือน    กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าบริหาร 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

ประกอบด้วย นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ หรือนางสมฤดี ชยัมงคล หรือนายสธีุ สขุเรือน หรือนายวรวฒุิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื ]อ

อภิญญกลุ หรือนายระวิ คอศริิ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

อาํนาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเกี5ยวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ และการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที5จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที5ดีและคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที5ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที5ประชมุผู้ ถือหุ้น โดย

ปฏิบตัิหน้าที5ด้วยความซื5อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทั ]งในปัจจบุนัและในระยะยาวรวมทั ]งการ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที5จดัตั ]งขึ ]นตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพิ5มเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที5 5) พ.ศ. 2559 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการปรับปรุง “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ว่าด้วย

คณะกรรมการบริษัท” ครั ]งที5 2 เพื5อให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5เป็นมาตรฐานสากล และแนวปฏิบตัิที5ดีของ

บริษัทในปัจจบุนั ทั ]งนี ] แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]ง

ที5 2 พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย คํานิยามที5เกี5ยวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบตัิของ

กรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง  

8.   โครงสร้างการจัดการ 
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ในการดําเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบการ

ดําเนินธรุกิจ รวมทั ]งการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบตัร

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เพื5อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื5อให้กรรมการใหมรั่บทราบความคาดหวงัที5บริษัทฯ มีตอ่

บทบาท หน้าที5 ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริหารความเสี5ยง รวมถงึการเยี5ยมชมหน่วยปฏิบตัิการด้านตา่ง ๆ ของ

บริษัทฯ เพื5อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าที5ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที5จะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ ๆ ให้กบักรรมการทกุคน ทั ]งในด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม ่ๆ ฯลฯ โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการสมัมนาและศกึษาใน

หลกัสตูรที5เป็นประโยชน์ ซึ5งจดัขึ ]นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัที5มีชื5อเสียงอื5น ๆ เพื5อสนบัสนนุ

การปฏิบตัิหน้าที5อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถงึการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื5อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์

และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที5เกี5ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจดัให้ผู้บริหารที5ได้เข้าร่วมอบรมสมัมนาเกี5ยวกับ

วิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังาน ได้มีโอกาสแบง่บนัประสบการณ์และความรู้ที5เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื5นด้วย โดยในปี 

2562 มีกรรมการที5เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ]  

รายชื(อหลักสูตรอบรม/สัมมนา ผู้จดัการอบรม 

จาํนวน

คณะกรรมการที(เข้า

ร่วม 

Role of the chairman program รุ่น 45/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1 

Knowledge Sharing: Power Purchase 

Agreement (PPA) for Power Business 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) 

3 

Knowledge Sharing: Human Resources 

Management  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 3 

Knowledge Sharing: Digital 

Transformation 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 2 

Knowledge Sharing: Energy Trading บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) 

9 

Knowledge Sharing: Cyber Security and 

Digital Resilience Assessment: DRA 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 3 

Knowledge Sharing: Whistleblowing and 

Compliant Handling 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) 

3 

Knowledge Sharing: 

Digital Transformation in Energy Business 

and What's Next? 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จํากดั 

4 
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจ แผนกลยทุธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอตัรากําลงัพลประจําปี เพื5อให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองต่อ

การเปลี5ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั ]งเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนมีโอกาสนําเสนอประเด็นต่างๆ 

ที5น่าสนใจนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ5งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การทํางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สําหรับการวางแนวทางการบริหารจดัการของฝ่าย

บริหารและแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย ทั ]งนี ] คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหลกัการแผนกลยทุธ์ 

แผนการดําเนินการและงบประมาณประจําปี 2563 ในที5ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ]งที5 12/2562 เมื5อวนัที5 20 ธนัวาคม 2562 

นอกจากนี ] เมื5อวนัที5 5 ตลุาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการที5ไมใ่ช่

ผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) 1 ครั ]ง เพื5อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นหรือแสดง

ข้อคดิเหน็เกี5ยวกบัการบริหารจดัการในเรื5องที5สนใจอยา่งอิสระ โดยไมมี่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยเริ5มให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทั ]งคณะ การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการประเมินผล

การปฏิบตัิงานกรรมการรายบคุคล โดยหลกัเกณฑ์และขั ]นตอนประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ตั ]งแตปี่ 2560 เป็นต้นมา รวมทั ]งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที5ของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา 

8.2   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั ]งแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ถึงวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน 

โดยมีนายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ เป็นกรรมการที5มีความรู้ ความเชี5ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

ถกูต้องและความนา่เชื5อถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

ที5ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั ]งที5 7/2561 เมื5อวนัที5 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั ]งนางสาวอรวรรณ ภนํู ]าทรัพย์ ให้ดํารง

ตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั ]งแตว่นัที5 1 ธนัวาคม 2561 โดย

มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั ]งเป็นผู้ ที5มี

ความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อาํนาจหน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที5รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี5ยง การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที5เกี5ยวข้อง และจดัทํารายงานหรือให้

ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื5ออนมุตัหิรือเพื5อเสนอตอ่ที5ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

(ดรูายละเอียดเพิ5มเตมิได้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ หวัข้อ https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1 ) 

8.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร   ประธานกรรมการ 

2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ    กรรมการ 

3. นายระวิ คอศริิ    กรรมการ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี เริ5มตั ]งแตเ่ดือนสงิหาคม ปี 2561 และจะสิ ]นสดุ

วาระการดํารงตําแหนง่ในเดือนสงิหาคมปี 2564 

อาํนาจหน้าที(ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที5หลกั 2 ด้าน คือ การ

พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเรื5องการกํากบัดแูลกิจการที5ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั ]งการติดตามการปฏิบตัิ

ตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบของการมีจริยธรรมนั ]น และมีหน้าที5สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท และประธานเจ้าหน้าที5บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื5อสรรหาบุคคลที5เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารระดบัสูง (ตั ]งแต่ระดับผู้ อํานวยการสายขึ ]นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื5ออนุมัติหรือเพื5อเสนอต่อที5

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

(ดรูายละเอียดเพิ5มเตมิได้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ หวัข้อ https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-2 ) 

8.4 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล    กรรมการ 

3. นายเมธี เอื ]ออภิญญกลุ    กรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เริ5มตั ]งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ ]นสดุวาระ

การดํารงตําแหนง่ในเดือนสงิหาคมปี 2564 

อาํนาจหน้าที(ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที5เสนอแนะความเห็นเกี5ยวกบัการบริหารผลตอบแทนตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัท

เพื5ออนุมัติหรือเพื5อเสนอต่อที5ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ5มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ 

https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-3 ) 

8.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นายสธีุ สขุเรือน       ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

2. นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที5ปฏิบตักิาร 

3. นายชยัรัตน์  จนัทร์หอม        ผู้ อํานวยการสายอาวโุสสายงานธรุกิจไฟฟา้ประเทศจีน 

4. นางบปุผชาต ิมีเจริญ       ผู้ อํานวยการสายอาวโุสสายงานธรุกิจไฟฟา้ประเทศเวียดนาม 

5. นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที5บริหาร-การเงิน 

อาํนาจหน้าที(ของประธานเจ้าหน้าที(บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื5อ

ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นประจําทุกปี ประธานเจ้าหน้าที5บริหารประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที5บริหารและผู้ บริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที5

เชื5อมโยงกบัแผนกลยทุธ์ แผนงานประจําปี และเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร เพื5อพิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที5เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 56-1 เรื5องอํานาจหน้าที5ของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร) 

8.6 กรรมการอสิระมีจาํนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

• นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์   กรรมการอิสระ 

• รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร   กรรมการอิสระ 

• ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์  กรรมการอิสระ 
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บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที5  ทจ.39/2559 ลงวันที5  16 พฤศจิกายน 2559 

(รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที5 ทจ.39/2559 ลงวนัที5 16 พฤศจิกายน 2559) 

8.7 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ]ง นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ ทําหน้าที5เลขานกุารบริษัท มีผลตั ]งแต่วนัที5 1 มกราคม 2562 โดยที5

ให้มีอํานาจหน้าที5ตามที5กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ5มเติม (ฉบบัที5 5) พ.ศ. 

2559 เพื5อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติ

ดงักล่าว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี5ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที5ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและการเก็บรักษาทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัทฯ หนังสือนัด

ประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที5รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการ

อื5นๆ ตามที5สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด (คณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทในรายงาน 56-1 เรื5อง รายละเอียดเกี5ยวกบัคณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหาร) 
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ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ณ วนัที5 1 มิถนุายน 2562 
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8.7  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายคา่ตอบแทน

และอตัราค่าตอบแทนที5เหมาะสมสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทน

จะต้องอยู่ในลกัษณะที5เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาระ หน้าที5 ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื5อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื5อสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 สว่นคือ คา่ตอบแทนประจําเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเข้าร่วมประชมุแต่

ละครั ]ง ส่วนบําเหน็จกรรมการประจําปีจะเชื5อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที5จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากที5ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั5นกรองค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

ภาระหน้าที5 ความรับผิดชอบที5ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที5อยูใ่น

อตุสาหกรรมและธุรกิจที5มีลกัษณะขนาดใกล้เคียงกนั ซึ5งมีกระบวนการพิจารณาที5โปร่งใสและสร้างความมั5นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากที5ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั ]งได้รับการอนุมตัิจากที5

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 รายละเอียดเป็นนี ] 

รายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทน ปี 2562 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

1. คา่ตอบแทนประจําเดือนโดยให้จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน)  

•    ประธานกรรมการบริษัท 

•  กรรมการอื5น 

52,000 

40,000 

2. เบี ]ยประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจา่ยเป็นรายครั ]งเฉพาะเมื5อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครั ]ง)  

•    ประธานกรรมการบริษัท 

•    กรรมการที5ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

26,000 

20,000 

เบี Zยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครั ]งเฉพาะเมื5อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครั ]ง) 

•    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

•    กรรมการตรวจสอบ   

 

31,200 

24,000 

เบี Zยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

ให้จา่ยเป็นรายครั ]งเฉพาะเมื5อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครั ]ง) 

 

• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

26,000 

20,000 
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1.   ค่าตอบแทนที(เป็นตวัเงนิ สาํหรับปีสิ Zนสุดวันที( 31 ธันวาคม 2562 

1.1 ค่าตอบแทนรวมที5เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี ]ยประชุมรายครั ]งและ

บําเหน็จกรรมการ เป็นจํานวนเงินรวมทั ]งสิ ]น 11,461,587.00 บาท รายละเอียดดงันี ] 

(หน่วยเงิน: บาท) 

ชื(อ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน

และเบี Zยประชุม 

รายครัZงของ

คณะกรรมการบริษัท 

เบี Zยประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบี Zยประชุม 

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

เบี Zยประชุม 

คณะกรรมการ

บรรษัทภบิาล

และสรรหา 

บาํเหน็จ*

กรรมการ 

ค่าตอบ 

แทนรวม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.

นริศ ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ/ 

ประธานคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

            

910,000.00  

                  

240,000.00  

                                            

-    

                 

286,000.00  

                  

1,397,849.00  

                             

2,833,849.00  

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ 

            

720,000.00  

                  

343,200.00  

                                            

-    

                                   

-    

                  

1,075,269.00  

                             

2,138,469.00  

3. ศาสตราจารย์ ดร.

บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์ 

ประธานคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 

            

720,000.00  

                  

240,000.00  

                          

234,000.00  

                                   

-    

                  

1,075,269.00 

                             

2,269,269.00  

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา/ กรรมการที5

ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

            

700,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                 

240,000.00  

                                   

-    

                                 

940,000.00  

5. นายเมธี เอื ]อภิญญกลุ 

กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน/  

กรรมการที5ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 

            

700,000.00  

                                    

-    

                          

180,000.00  

                                   

-    

                                   

-    

                                 

880,000.00  

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 

กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน/  

กรรมการที5เป็นผู้บริหาร 

            

480,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                 

480,000.00  

7. นายระวิ คอศริิ 

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา/ กรรมการที5

ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

            

720,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                 

240,000.00  

                                   

-    

                                 

960,000.00  

8. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ 

กรรมการที5เป็นผู้บริหาร 

            

480,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                 

480,000.00  
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ชื(อ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน

และเบี Zยประชุม 

รายครัZงของ

คณะกรรมการบริษัท 

เบี Zยประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบี Zยประชุม 

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

เบี Zยประชุม 

คณะกรรมการ

บรรษัทภบิาล

และสรรหา 

บาํเหน็จ*

กรรมการ 

ค่าตอบ 

แทนรวม 

9. นายสธีุ สขุเรือน 

กรรมการที5เป็นผู้บริหาร/ 

ประธานเจ้าหน้าที5

บริหาร 

            

480,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                 

480,000.00  

รวม 11,461,587.00 

หมายเหตุ: * สําหรบับําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 ตอ้งไดร้ับการอนมุติัจากทีEประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจํา ปี2563 โดยจ่ายใหแ้ก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจํานวนเงินรวม 

3,548,387 บาท เนืEองจากกรรมการทีEไดร้บัการแต่งตัRงจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และกรรมการทีEเป็นผูบ้ริหารแสดงเจตจํานงในการไม่ขอรบับําเหน็จกรรมการ 2562 

นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยงัได้รับสวสัดกิารตรวจสขุภาพประจําปี ทา่นละไมเ่กิน 50,000 บาท/

ปี และคา่ใช้จ่ายในการเข้าสมัมนา อบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื5นๆ ที5

เกี5ยวข้อง ทั ]งนี ]  เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

1.2 คา่ตอบแทนที5เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ซึ5งเชื5อมโยงกบัผลการดําเนินการ

ของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแตล่ะบคุคล 

หน่วย : บาท จาํนวนราย ปี  2562 จาํนวนราย ปี  2561 

เงินเดือนรวม 5 37,674,275.75 5 24,876,900.00 

โบนสัรวม 5 6,167,600.00 5 13,924,750.00 

รวม  43,841,875.75  38,801,650.00 

หมายเหต:ุ    - ปี 2562: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสธีุ สขุเรือน 2.นางบปุผชาต ิมีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม  

  และ 5.นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์   

   - ปี 2561: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสธีุ สขุเรือน 2.นางบปุผชาต ิมีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม  

               และ 5.นายคทายทุธ์ ชพูลู 

 

2. ค่าตอบแทนอื(นๆ 

2.1 เงินสมทบกองทนุสํารองเลี ]ยงชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลี ]ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ]  

(หน่วย: บาท) จาํนวนราย ปี 2562 จาํนวนราย ปี 2561 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลี ]ยงชีพ 5 1,389,528.00 5 1,492,614.00 

2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (BPP-ESOP) 

ที5ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื5อวนัที5 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที5

ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

(BPP-ESOP) และอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ5มทนุจํานวนไมเ่กิน 30,000,000 หุ้น มลูคา่ที5ตราไว้หุ้นละ10 บาท ภายใต้

โครงการดงักลา่ว โดยได้อนมุตัิจดัสรร BPP-ESOP จํานวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื5อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยที5ทุ่มเททํางานและผลกัดนัธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด สําหรับ BPP-ESOP 

จํานวน 11,700,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 39 ที5ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ ดังกล่าว มีมติให้คณะกรรมการกําหนด
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ค่าตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั ]น ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้มีการจัดสรร BPP-ESOP 

ให้กบักรรมการและผู้บริหารรวม 3 ทา่น โดยรายละเอียดของการใช้สทิธิมีดงันี ]  

ราคาและระยะเวลาการใช้สทิธิ เป็นดงันี ] 

ราคาเสนอ

ขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
จาํนวนหุ้นที( 

สามารถใช้สทิธิ 

23.10 วนัที5ออกและเสนอขายหุ้นสามญั - 19 ตลุาคม 2564   10% ของหุ้นที5ได้รับการจดัสรร 

25.20 19 ตลุาคม 2560 - 19 ตลุาคม 2564 15% ของหุ้นที5ได้รับการจดัสรร 

27.30 19 ตลุาคม 2561 - 19 ตลุาคม 2564 20% ของหุ้นที5ได้รับการจดัสรร 

29.40 19 ตลุาคม 2562 - 19 ตลุาคม 2564 25% ของหุ้นที5ได้รับการจดัสรร 

31.50 19 ตลุาคม 2563 - 19 ตลุาคม 2564 30% ของหุ้นที5ได้รับการจดัสรร 

กาํหนดการใช้สทิธิซื Zอหุ้นสามัญ เป็นดงันี ] 

ใช้สทิธิได้ปีละ 4 ครั ]ง ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม ยกเว้นวนัใช้สทิธิครั ]ง

สดุท้ายซึ5งจะตรงกบัวนัที5 19 ตลุาคม 2564 

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทั ]ง

บตุรที5ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตอ่ที5ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั ]งถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัท ท่านนั ]นได้รับการ

เลือกตั ]งให้เป็นกรรมการบริษัท หลงัจากนั ]นหากกรรมการบริษัท รวมทั ]งคูส่มรส และบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ มีการทําธรุกรรม

การซื ]อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  กรรมการทา่นนั ]น จะรายงานการซื ]อขายหลกัทรัพย์นั ]น ตอ่ที5

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ]งถดัไปทกุครั ]ง การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2562 

เป็นดงันี ] 

ชื(อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ(ม (ลด) 

1.) รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร - - - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

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

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -  -  - 

3.) ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต  เอื ]ออาภรณ์ 80,000 80,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

4.) นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 1,005,711 1,495,711 490,000 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 330,000 330,000 - 

5.) นายเมธี    เอื ]ออภิญญกลุ 431,500 431,500 - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 33,400 33,400 - 

6.) นางสมฤดี     ชยัมงคล 1,622,179 1,622,179 - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 
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ชื(อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ(ม (ลด) 

7.) นายระวิ  คอศริิ 60,000 60,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 62,142 62,142 - 

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

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 1,100 1,100 - 

9.) นายสธีุ สขุเรือน 14,000 14,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -  -  - 

10.) นางบปุผชาต ิมีเจริญ 75,000 155,888 80,888 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - -  - 

11.) นายบรรจบ กิจพานิช 798 798 - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

12.) นายชยัรัตน์  จนัทร์หอม 57,624 57,624 - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -  -  - 

13.) นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์  - - - 

  คูส่มรสและบตุรที5ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

 

8.9  บุคลากร 

(1) จํานวนพนกังานทั ]งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2562 

พนักงานในประเทศ จาํนวนพนักงาน (คน) 

ประเทศไทย 42 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 799 

ประเทศญี5ปุ่ น 17 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 3 

รวม 861 

 

 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2562 ค่าตอบแทนที5เป็นตวัเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั ]งในประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประเทศญี5ปุ่ น และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงิน

จํานวนทั ]งสิ ]น 446,031,417.46 บาท  

หน่วย : บาท ปี 2562 ปี 2561 

เงินเดือน 399,029,378.00 353,319,249.34 

โบนสั 47,002,039.46 122,701,992.68 

รวม 446,031,417.46 476,021,242.02 
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2.2 คา่ตอบแทนอื5น  

เงินสมทบกองทนุสํารองเลี ]ยงชีพ ปี 2562 พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั ]งในประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประเทศญี5ปุ่ น และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารอง

เลี ]ยงชีพให้แก่พนกังาน เป็นจํานวนทั ]งสิ ]น 13,507,151.85  บาท 

หน่วย : บาท ปี 2562 ปี 2561 

เงินสมทบกองทนุเลี ]ยงชีพ 15,756,250.60 13,507,151.85 

 

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที5สําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที5ผา่นมา 

- ไมมี่ –  

(4) การบริหารบคุลากรของบริษัท 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จําากดั (มหาชน) นําาความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์

และวฒันธรรมองค์กร ของบริษัท บ้านปู จําากัด (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ5งมีความเป็นมืออาชีพ และ

ได้รับการยอมรับในระดบัสากลมาเกือบ 40 ปี มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ซึ5งมีความ

หลากหลาย (Diversity) ทั ]งด้านเชื ]อชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม อาย ุความรู้ มมุมอง และประสบการณ์การทําา

งาน ในประเทศที5บริษัทฯ เข้าไปดําาเนินธุรกิจเพื5อให้ทําางานร่วมกนัอยา่งมีความสขุ และมีประสทิธิภาพสงูสดุ พร้อม

สร้างคณุคา่อยา่งยั5งยืนให้กบัผู้ มีสว่นได้เสีย 

แนวทางการบริหารงาน 

บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั5นบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับวิสยัทศัน์องค์กร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็

พร้อมปรับเปลี5ยนให้เกิดความคลอ่งตวัในการทําางาน (Agile Working) ตามทิศทางการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว 

ภายใต้หลกัสําาคญั 3 ประการมาอย่างต่อเนื5อง ได้แก่ หลกัความเท่าเทียมกนัของพนกังาน (Equitability) หลกัการ

บริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลกัการบริหารและพฒันาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency 

Base) ทั ]งนี ] เพื5อเดินหน้าสู่การเป็นผู้ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าชั ]นนําในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั5งยืน 

บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มุ่งต่อยอดการเติบโตและความมั5นคงทางธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งด้านการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรให้ทํางานร่วมกนัเป็นหนึ5งเดียวได้อย่างราบรื5นและรวดเร็ว ตลอดจนขบัเคลื5อนนวตักรรมอยู่เสมอ โดยในปี 

2562 บริษัทฯ ได้บริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์ผา่นกลยทุธ์สาํคญั ดงันี ] 

1. การพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งสําคัญ (Succession Planning and High Potential Management) นับเป็น

หนึ5งในกลยทุธ์การวางแผนและบริหารกําลงัพลขององค์กรให้ตอบรับกบัการดําเนินธุรกิจอยา่งยั5งยืน เพื5อให้เกิด

ความต่อเนื5องในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ตามทิศทางการขยายตวัทางธุรกิจที5รวดเร็วของบ้านป ู

เพาเวอร์ฯ ในปี  2562 บริษัทฯ ร่วมกับคณ ะกรรมการพิจารณ าผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan 

Committee) ได้พิจารณาคดัเลือกและติดตามการพฒันาผู้สืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงูอย่างต่อเนื5อง 

พร้อมจดัทําติดตาม และประเมินผลการพฒันาศกัยภาพแบบรายบคุคล (Individual Development Program: 

IDP) ของผู้ ที5ได้รับการคดัสรร เพื5อทบทวนแผนการพฒันาผู้สืบทอดตําแหน่งให้เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

อยู่เสมอ นอกจากนี ] บริษัทฯ ยงัส่งเสริมทกัษะในการทํางานระดบัสากลความรู้เชิงธุรกิจ และทกัษะการบริหาร

ให้กบักลุ่มพนกังานที5มีศกัยภาพสงู โดยพฒันาทกัษะผ่านการทํางานข้ามสายงาน การทํางานในต่างประเทศ 

และการโอนย้ายตําแหน่งงาน เป็นต้น ทั ]งนี ] มีการจดัประชมุเพื5อติดตามความก้าวหน้าของแผนพฒันาดงักลา่ว

เป็นประจําทกุไตรมาส  
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2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากร การแลกเปลี5ยนความรู้ 

ความชํานาญ และนวตักรรมต่าง ๆ เกี5ยวกบัการดําเนินธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรกบักลุ่มบริษัทบ้านปฯู มา

อย่างต่อเนื5อง เพื5อเสริมกําลงัขับเคลื5อนการขยายตวัทางธุรกิจที5รวดเร็วและเพิ5มศกัยภาพทางการแข่งขนัใน

ระยะยาว  

ในปี 2562 บริษัทฯ จงึสานตอ่การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารและพนกังานในทกุ

ระดบัเพื5อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านโครงการ Learning Application Project: LAP ซึ5งส่งเสริมให้นําสิ5งที5

ได้เรียนรู้มาใช้ทํางานจริง และตอ่ยอดการเรียนรู้นั ]นด้วยกระบวนการ Design Thinking ที5เน้นคนเป็นศนูย์กลาง

ในการพฒันาฝึกให้คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวตักรรม เพื5อมุ่งสร้างทกัษะใหม่ที5จําเป็น (Reskill) และพฒันาทกัษะ

เดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) เกิดความคลอ่งตวัในการปรับเปลี5ยนให้เหมาะสมกบัทิศทางธุรกิจพร้อมรับมือความ

ท้าทายอยา่งดีที5สดุ  

3. วัฒนธรรมองค์กร ที5แข็งแกร่ง บ้านปู เพาเวอร์ฯ มี “บ้านปู ฮาร์ท” เป็นวฒันธรรมขององค์กรที5ผู้บริหารและ

พนักงานของกลุ่มบ้านปูฯ และบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอยู่ เสมอ อัน

ประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั5นยืนหยัด 

(Committed)  

ทั ]งนี ] บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ได้นําค่านิยมร่วมของ “บ้านป ูฮาร์ท” มาปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในทกุกระบวนการ ที5

เกี5ยวข้องกบัพนกังานในประเทศต่าง ๆ ที5บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ได้แก่ การสรรหาพนกังานใหม่ การปฐมนิเทศ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเกี5ยวกับวัฒนธรรม องค์กร และความ

ผกูพนัตอ่องค์กรเป็นประจําทกุปี 
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นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั5นในหลกัการบริหารจดัการที5มีระบบและกระบวนการกํากับดแูลกิจการที5ดีเป็นปัจจยัสําคญั ซึ5งได้

กําหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั ]งแต่ปี 2558 โดยจัดทําเป็นฉบับ

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ทั ]งนี ] คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวน

นโยบายดงักล่าวเป็นประจําทกุปี เพื5อให้สอดคล้องกบับริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิ

อนัเป็นสากล เพื5อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบตัิสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ 

ในปี 2562 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงสาระสําคญัของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ โดยนํานโยบายและแนวปฏิบตัิต่างๆ ที5บริษัทยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิมารวบรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื5อให้

สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ] บริษัทฯ ได้นํานโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจมารวมเป็นเล่มเดียวกัน โดย

บริษัทฯ เห็นว่านโยบายบรรษัทภิบาลเปรียบเสมือนหลกัการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัต ิ

เพื5อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนําไปใช้ ทั ]งนี ] บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายดงักล่าวเป็นฉบบัภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

ภาษาจีน โดยมุ่งสื5อสารและกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในทกุประเทศที5บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจได้เข้าใจถึง

กรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและได้ยดึถือปฏิบตัิ เพื5อให้บรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธํารงไว้

ซึ5งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื5อประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

บริษัทฯ ได้ปลกูฝังวฒันธรรมการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซึ5งกําหนดให้การยึดมั5นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity 

and Ethics) เป็นหนึ5งในค่านิยมขององค์กร นอกจากนี ] ยงัได้ติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพในการนํานโยบายบรรษัท ภิ

บาลไปปฏิบตัิในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) ในส่วนของ

คณุลกัษณะ “การยึดมั5นในความถกูต้อง (Adhere to Integrity and Ethics)” เป็นตวัชี ]วดั โดยผลการประเมินมีทั ]งการจําแนก

ตามระดบัพนกังานและจําแนกตามสถานที5ปฏิบตักิาร ซึ5งโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ที5นา่พอใจ 

การสื(อสารนโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

ด้วยความมุง่มั5นที5จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื5องการกํากบัดแูลกิจการที5ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที5

กําหนดไว้ ในปี 2562 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ที5มุ่งเสริมสร้างความรู้

และความเข้าใจเพื5อนําไปสูก่ารปฏิบตั ิโดยมีการสื5อสารไปยงัพนกังานในองค์กรทกุระดบัด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ] 

ด้านนโยบาย 

• ทบทวนและปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรม โดยแบง่เป็น 2 สว่น คือ สว่นที5ปรับปรุงให้ทนัสมยั และ

สว่นที5เพิ5มเตมิ ซึ5งมีสาระสําคญั ดงันี ]  

ส่วนที(ปรับปรุงให้ทนัสมัย 

วัฒนธรรมองค์กร: เพื5อสะท้อนภาพลกัษณ์ในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

นโยบายการควบคุมภายใน:  

มีหนว่ยงานที5เป็นอิสระทําหน้าที5ตรวจสอบในทกุหนว่ยงานตามระเบียบที5วางไว้ 

นโยบายการพฒันาที(ยั( งยืน: 

นําแนวปฏิบตัสิากลมาปรับใช้ในการกําหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาที5ยั5งยืน 

9.   การกาํกับดูแลกจิการ 
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ส่วนที(เพิ(มเตมิ1 
นโยบายด้านนวัตกรรม: 

ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านนวตักรรมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจโดยเน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ

บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

นโยบายการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ: 

พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ และปลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมายที5เกี5ยวข้อง 

นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน: 

ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรรมการและพนักงาน ต้องไม่ให้หรือรับเงิน สิ5งของ ค่าตอบแทน หรือ

ผลประโยชน์อื5นใดที5ผิดกฎหมาย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

นโยบายการจดัการข้อมูลลับที(มีผลต่อราคาหลักทรัพย์:   

ดแูลเรื5องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ควบคมุระดบัการเข้าถงึข้อมลูของพนกังานในระดบัตา่งๆ และการเก็บรักษา

ข้อมลูภายในที5อาจมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์จนกวา่จะมีการเปิดเผยข้อมลู 

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน: กลไกสําหรับผู้ มีสว่นได้เสีย ในการแจ้งเรื5อง

ร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล โดยบริษัทจะรักษาข้อมลูที5ได้รับจากการร้องเรียนเป็นความลบั 

คุณสมบตัขิองกรรมการ: 

- เป็นผู้ ที5สามารถอทิุศเวลาได้อยา่งเพียงพอและดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บริษัท 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

- สอดคล้องกบัประกาศ ทจ. 39/2559 ลงวนัที5 16 พฤศจิกายน 2559 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

- กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง่ 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื5อง 

หน้าที(ของคณะกรรมการบริษัท 

- สอดคล้องกบัพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 

เลขานุการบริษัท 

- ระบหุน้าที5ของเลขานกุารบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

- สามารถประชมุคณะกรรมการบริษัทผา่นสื5ออิเลก็ทรอนิกส์ 

การประเมนิผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

- เพิ5มเตมิการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

• ปรับปรุงแนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]งที5 2 

พ.ศ. 2562 โดยเพิ5มเตมิเรื5องการประชมุคณะกรรมการบริษัทผา่นสื5ออิเลก็ทรอนิกส์ 

• ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]งที5 1 พ.ศ. 2562 โดยเพิ5มเติมเรื5อง

วาระการดํารงตําแหน่ง หน้าที5และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคุณสมบัติ

กรรมการบริษัท 

• ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]งที5  3 พ.ศ. 2562 โดยเพิ5มเติมหน้าที5ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เรื5องการสอบทานและติดตามการบริหารความเสี5ยงที5สําคัญอย่างต่อเนื5อง จาก

คณะกรรมการบริหารความเสี5ยงของฝ่ายบริหาร  

• ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ปรับปรุงครั ]งที5 1 พ.ศ. 2562 โดยเพิ5มเติม

ชอ่งทางการรับเรื5องร้องเรียน และผู้ รับเรื5องร้องเรียน 

 

1 สว่นที5เพิ5มเติม เป็นการรวบรวมนโยบายและแนวปฏิบตัิตา่งๆ ที5บริษัทฯ ถือเป็นหลกัปฏิบตัิหรือมาใสเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงในนโยบายบรรษัภิบาล
และคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ (ฉบบัปรับปรุง พ .ศ. 2562) 
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ด้านการอบรมและการประชาสมัพนัธ์ 

• จดัให้มีการอบรมหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5ดีในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื5อง และมี

การทดสอบความรู้ในเรื5องการกํากบัดแูลกิจการที5ดีผา่นระบบ E-Learning  

• ทําการสื5อสารให้กับกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื5อส่งเสริมการสื5อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดย

สนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งเรื5องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที5อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ร้องเรียนให้

สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไมต้่องระบตุวัตนของผู้ ร้อง  

• จดัให้พนกังานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” ซึ5งเป็นกิจกรรมที5จดัขึ ]นเพื5อส่งเสริมและปลกูฝังให้พนกังานในทุก

ระดบัตระหนักถึงความสําคญัของการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั5นและยืนหยดัอยู่บนความ  

ถูกต้อง โดยในปี 2562 ได้นําเสนอแนวความคิด “CG Switch It On” โดยภายในงานมีการนําสาระสําคัญของ

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2562) มาจดัทําเป็นสื5อและนําเสนอในรูปแบบที5

นา่สนใจ เชน่ CG Switch It On Quiz และ CG Tips เพื5อให้พนกังานได้ทบทวนความเข้าใจที5ถกูต้อง 

• สื5อสารเรื5องการให้และรับขวญั ของที5ระลกึ หรือประโยชน์อื5นใด แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ลกูค้า พนัธมิตรทางธรุกิจ และผู้

มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

ด้านการประเมินความเสี5ยงและมาตรการปอ้งกนัความเสี5ยงด้านคอร์รัปชนั 

• จดัทําการประเมินความเสี5ยงด้านคอร์รัปชนั และแนวทางการปอ้งกนัประจําปี 2562 โดยได้ดําเนินการประเมินความ

เสี5ยงครอบคลมุในธรุกิจทกุประเทศที5บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ ทั ]งในระดบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุ 

• จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี5ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบงานที5สําคญั เช่น 

การจดัซื ]อจดัจ้าง การบนัทกึบญัชี เป็นต้น พร้อมทั ]งตดิตามความก้าวหน้าของแผนจดัการความเสี5ยงอยา่งสมํ5าเสมอ 

• กําหนดมาตรการในการป้องกนัการทจุริต โดยได้กําหนดกระบวนการทํางานและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ให้สอดคล้อง

กบันโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานการตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

• จดัทํามาตรการตรวจสอบการทจุริตคอร์รัปชนัเพื5อเป็นกระบวนการในการตรวจสอบและรายงานการกระทําที5อาจเป็น

การทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งทนัทว่งที โดยมีการกําหนดช่องทางการสื5อสารเพื5อให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและมีสว่นเกี5ยวข้อง 

รวมถึงผู้บริหารและพนกังานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทจุริต หรือกรณีที5ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย

รายละเอียดและแนวปฏิบตัไิด้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

• ให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลูการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั รวมถึงจดัให้มีกระบวนการป้องกนัผู้แจ้งเบาะแสและ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถกูทําร้ายหรือข่มขู่ในภายหลงั ตลอดจนกําหนดมาตรการในการชดเชยความเสียหายที5ผู้

ร้องเรียนหรือผู้ ที5แจ้งเบาะแสอาจจะได้รับ  

รางวัลด้านการกาํกับดแูลกจิการ 

จากความมุ่งมั5นในการกํา กบัดแูลกิจการ และการขบัเคลื5อน ธุรกิจบนพื ]นฐานของการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสีย ทกุภาค

สว่นอยา่งสมดลุ ทําให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ]  

• ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ5งเป็นผลของการแสดงถึงความมุ่งมั5น

ของบริษัทฯ ในการร่วมตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ตลอดจนยดึมั5นในนโยบายและการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล

และการกํากบัดแูลกิจการที5ดี  
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• ได้รับ CG Rating ระดบั 4 ดาว ซึ5งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้คะแนนอยู่ที5ร้อยละ 87.72 จากการประเมินในโครงการ

รายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: 

CGR) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• ได้รับคะแนนการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 อยูที่5 100 คะแนนเตม็ จากสมาคม

สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

• ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื5ออยู่ในหุ้ นยั5งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที5 2 ติดต่อกันจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ5งตอกยํ ]านโยบายด้านความยั5งยืนของบริษัทฯ ที5มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั5งยืน 

และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

การจดัทาํนโยบายการกาํกับดแูลกจิการ  

คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัินโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยยึดตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการที5ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ5ง

ประกอบไปด้วยหลกัการ 8 หมวด ได้แก่ 

• หลกัปฏิบตัิที5 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ นําองค์กรที5สร้างคณุค่า 

ให้แก่กิจการอยา่งยั5งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

• หลกัปฏิบตัิที5 2 กําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการที5เป็นไปเพื5อความยั5งยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation)  

• หลกัปฏิบตัทีิ5 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที5มีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  

• หลกัปฏิบตัิที5 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management)  

• หลักปฏิบัติที5  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business)  

• หลกัปฏิบตัิที5 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี5ยงและการควบคมุภายในที5เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

• หลักปฏิบัติที5  7 รักษาความน่าเชื5อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity)  

• หลกัปฏิบัติที5 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื5อสารกับผู้ ถือหุ้ น (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 

หลักปฏิบัติที( 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองค์กรที(สร้าง

คุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั(งยนื  

หน้าที5ความรับผิดชอบและภาวะผู้ นําของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดหน้าที5ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน "แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด 

(มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 และปี 2562 เพื5อให้สอดคล้อง

กบัหน้าที5ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที5เปลี5ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบตัิ

ดงักล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิทั5วไปของกรรมการบริษัท คณุสมบตัิ

กรรมการอิสระ ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที5และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีงลงคะแนน 
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คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึ5งเป็นเปา้หมายหลกัในการดําเนินธุรกิจอย่าง

ยั5งยืนขององค์กร ติดตาม และดแูลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มี

การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจอย่างน้อยทกุๆ 5 ปี และทบทวนแผนกลยทุธ์เป็นประจําทกุปี เพื5อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มี

การดําเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื5อการพัฒนาอย่างยั5งยืนตามที5กําหนดไว้  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ]งและ

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ พัฒนา และนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั ]งนี ]ได้

กําหนดอํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที5บริหารไว้อย่างชดัเจน นอกจากนี ]ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร

กระจายอํานาจการบริหารให้ผู้บริหารระดบัรองลงมาของหนว่ยธรุกิจตา่ง ๆ ในประเทศไทย และหนว่ยงานในตา่งประเทศ 

โดยใช้ตารางอํานาจอนมุตั ิ(Delegation of Authority)  

นอกจากนี ]คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในเรื5องการดําเนินธุรกิจที5เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเป็น

รูปธรรม และการได้มาซึ5งความสําเร็จนั ]นต้องอยูภ่ายใต้หลกัการการกํากบัดแูลกิจการที5ดี คณะกรรมการบริษัทจงึกําหนด

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ที5กําหนดเปา้หมายไว้ในวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ รวมถึงอดุมการณ์ คา่นิยม 

หลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื5อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน โดยกําหนดเป็น

คําแนะนําสําหรับพนกังานที5ชดัเจนว่าสิ5งใดควรปฏิบตัิ สิ5งใดควรละเว้น โดยให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที5บริษัทฯ 

คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที5ต้องข้องเกี5ยวกับพนักงาน ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ] คู่แข่งขัน

ทางการค้า และสงัคมสว่นรวม  

บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าที5และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที5จะต้องรับทราบ ทําความ

เข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที5กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนกังานทกุคนต้องลงนามรับทราบ

และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 

นอกจากนั ]นได้มีการจัดกิจกรรมเพื5อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื5อง เพื5อให้พนักงานทั ]งในประเทศและต่างประเทศ

รับทราบและเข้าใจถงึความสาํคญัของการปฏิบตัติามคูมื่อจริยธรรม  

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิที5กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนกังานยงัร่วมกนั

ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร Banpu Heart ซึ5งประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั5น ยืน

หยดั เพื5อเสริมสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรที5ดีร่วมกนั สําหรับพนกังานทกุระดบัทั ]งในและตา่งประเทศ 

 

หลักปฏบิตัทิี( 2 กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที(เป็นไปเพื(อความยั(งยนื 

กําหนดและตดิตามแนวทางกลยทุธ์เพื5อการพฒันาที5ยั5งยืน 

จากแนวทางที5ได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จดัทําและนําเสนอทิศทางการดําเนินธรุกิจ แผนกล

ยทุธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอตัรากําลงัพลประจําปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกนั

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างเต็มที5 เพื5อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนัก่อนที5คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาอนมุตั ิ

ในวนัที5 5 ตลุาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกนั เพื5อทบทวนแผนกลยทุธ์และแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับปี 2563 เพื5อให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี5ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี5ยงและเตรียมความพร้อมในการดําเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที5จะ

เกิดขึ ]นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิในหลกัการแผนกลยทุธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ]งที5 12/2562 ทั ]งนี ] บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน โดย

บรรจเุป็นวาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือนซึ5งคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อแนะนําหรือข้อคิดเห็น

ในกรณีที5ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข 
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หลักปฏบิตัทิี( 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที(มีประสทิธิผล 

การถ่วงดลุของกรรมการที5ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจํานวนกรรมการที5เหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจบุนัมีกรรมการจํานวน 9 

คน ประกอบด้วยกรรมการที5เป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน  กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน ซึ5งมีกรรมการอิสระ

จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 โดยในปีที5ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั ]งในด้านสดัส่วนของกรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที5เป็นอิสระแล้ว มี

ความเหน็วา่มีความเหมาะสมแล้ว 

การรวมหรือแยกตําแหนง่ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที5บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ

และหน้าที5ที5แบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื5อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการกํากบัดแูลกิจการที5ดี  

ประธานกรรมการจะทําหน้าที5ติดตามดแูลการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร ให้คําแนะนํา การช่วยเหลือ แตไ่ม่มีสว่นร่วม

และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั โดยในส่วนนี ]ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที5ของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร

ภายใต้กรอบอํานาจที5ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะความเป็นผู้ นําสงู ทําหน้าที5กํากบัดแูลกรรมการให้มีความ

เป็นอิสระในการประชุมใช้สิทธิออกเสียงและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5ดีอย่างเคร่งครัด โดยไม่อยู่ภายใต้

อิทธิพลของฝ่ายบริหาร  

นโยบายการแตง่ตั ]งกรรมการและผู้บริหารให้ดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม  

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกําหนดให้การ

แต่งตั ]งให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีสาระสําคญัของนโยบายดงักล่าว ดงันี ] การแต่งตั ]งหรือ

เสนอชื5อบคุคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยอ้างอิงตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารที5ได้รับการ

แต่งตั ]งจากที5ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมในเรื5องที5เกี5ยวกบัการบริหารจดัการ ทั5วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม

ได้ตามแต่ที5กรรมการและผู้บริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพื5อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือ บริษัท

ร่วม ทั ]งนี ] กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที5ได้รับการแต่งตั ]งหรือเสนอชื5อต้องเป็นบุคคลที5มีรายชื5ออยู่ใน

ระบบข้อมลูรายชื5อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที5ออกหลกัทรัพย์ (White List) และมีคณุสมบตัิบทบาทหน้าที5และ

ความรับผิดชอบตามที5กําหนดไว้ในกฎหมายที5เกี5ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการกาหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการให้กรรมการดํารงตําแหนง่ในบริษัทอื5น 

เพื5อให้มั5นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที5ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จงึได้มีการกําหนดกรรมการ

บริษัทสามารถดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บริษัท โดยได้ระบไุว้ในหวัข้อคณุสมบตัิทั5วไปของ

กรรมการในแนวปฏิบตัิ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั ]งที5 2 

พ.ศ.2562 ข้อ 5.1 วรรค (5)   
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การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั ]ง ซึ5งได้กําหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทั ]ง

ปี และมีการประชุมพิเศษเพิ5มตามความจําเป็นในการประชุม โดยมีการกําหนดวาระการประชุมที5ชัดเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชมุที5ครบถ้วน เพียงพอ และจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื5อให้คณะกรรมการ

บริษัทมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ซึ5งกรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่ง

เปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที5ได้จากที5ประชมุ ในกรณีที5กรรมการผู้ มีส่วน

ได้เสียอย่างมีนยัสําคญัในเรื5องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื5องนั ]น ทั ]งนี ] บริษัทฯ กําหนดให้การประชุมผ่านสื5อ

อิเลก็ทรอนิกส์สามารถกระทําได้ ภายใต้การดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั5นคงปลอดภยัของ

การประชมุผา่นสื5ออิเลก็ทรอนิกส์ที5หนว่ยงานราชการที5เกี5ยวข้องประกาศกําหนด 

ทั ]งนี ] มีการบนัทึกการประชมุโดยการจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และลงนามรับรองความถกูต้องโดยประธานกรรมการ

บริษัทและเลขานุการบริษัทหลังจากที5ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ5ง

เอกสารที5จดัเก็บอยู่ในลกัษณะบนัทึกการประชุมทั ]งในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้ นฉบบั รวมถึงการสแกนจากต้นฉบบัเพื5อ

ความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ที5 เกี5ยวข้องในการตรวจสอบอ้างอิง นอกจากนี ]ยังมีการจัดเก็บรูปแบบแฟ้ม

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ5งรวมถึงเอกสารที5ประกอบวาระการประชุมด้วย โดยสามารถอ้างอิงย้อนหลงัได้อย่างน้อย 5 ปี และมี

ระบบการจดัเก็บที5ปลอดภยัจากการเปลี5ยนแปลงรายละเอียดของข้อมลู และความเสี5ยงจากภยัพิบตัติา่ง ๆ  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้เข้าร่วมการประชมุตามรายละเอียดในตารางดงัตอ่ไปนี ] 

รายชื(อ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2562 

BOD AC CC GNC AGM    NED 

1.  รองศาสตราจารย์ 

ดร.นริศ ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาลและ

สรรหา/กรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 – วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 

     11/12 10/11 - 4/4 1/1 1/1 

2. นายหยกพร  

ตนัตเิศวตรัตน์ 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัประชมุสามญั    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 – วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 

12/12 11/11 - - 1/1 1/1 

3. ศาสตราจารย์  

ดร. บณัฑิต  

เอื ]ออาภรณ์ 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ 

วนัประชมุสามญั    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 – วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 

12/12 10/11 4/4 - 1/1 1/1 

4. นายชนินท์  

วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการที5ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร/ 

กรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหา 

วนัประชมุสามญั     

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562  - วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 

 

 

11/12 - - 4/4 1/1 1/1 
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รายชื(อ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2562 

BOD AC CC GNC AGM    NED 

5. นายเมธี  

     เอื ]อภิญญกลุ 

กรรมการที5ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร/ 

กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

วนัประชมุสามญั        

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 – วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 

11/12 - 4/4 - 1/1 1/1 

6. นางสมฤดี  

ชยัมงคล 

กรรมการที5เป็น

ผู้บริหาร 

/กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

วนัประชมุสามญั      

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 – วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 

12/12 - 4/4 - 1/1 - 

7. นายระวิ คอศริิ กรรมการที5ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร/ 

กรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหา 

วนัประชมุสามญั      

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562  - วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 

12/12 - - 4/4 1/1 1/1 

8. นายวรวฒิุ  

ลีนานนท์ 

กรรมการที5เป็น

ผู้บริหาร 

วนัประชมุสามญั      

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562  - วนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 

12/12 - - - 1/1 - 

9. นายสธีุ สขุเรือน กรรมการที5เป็น

ผู้บริหาร/ 

ประธานเจ้าหน้าที5

บริหาร 

1 มกราคม 2561 – 

วนัประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 

2563 

12/12 - - - 1/1 - 

หมายเหต:ุ  BOD  หมายถึง การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

   AC    หมายถึง การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

           CC    หมายถึง การประชมุคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

          GNC  หมายถึง การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

          AGM  หมายถึง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 

         NED   หมายถึง การประชมุคณะกรรมการทีEไม่เป็นผูบ้ริหาร 

การประชมุสําหรับกรรมการที5ไมเ่ป็นผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้จดัการประชุมสําหรับกรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) ขึ ]นใน

วนัที5 5 ตลุาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีกรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชมุในครั ]งนี ] ครบทั ]ง 6 คน เพื5อให้

กรรมการทกุคนมีโอกาสนําเสนอประเดน็ตา่งๆ ที5น่าสนใจ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท และร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ5งเป็นประโยชน์ต่อการทํางานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงการ

วางแนวทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารและแผนสบืทอดตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที5

ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานงบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ ]นตามมาตรฐานการบญัชีที5รับรองทั5วไปในประเทศไทย โดย

เลือกใช้นโยบายบญัชีที5เหมาะสมและถือปฏิบตัิสมํ5าเสมอ ซึ5งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที5ถือปฏิบตัิอยู่เป็นประจํา ในการจดัทํารายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท
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เน้นยํ ]าให้ผู้ จัดทําใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัรวมทั ]งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเกี5ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการ

เงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ5ง

แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี ]แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2562 เป็นรายงาน

ที5ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื5อถือได้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าที5ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร  

อํานาจหน้าที5ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ] 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที5เป็นผู้ บริหาร 3 คน และ

กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ5งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี5ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนด ”แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 

ปรับปรุงครั ]งที5 2 พ.ศ.2562” โดยมีหวัข้อหลกัๆ ดงันี ] องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ คณุสมบตัิของ

กรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบ และการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง นอกจากนั ]น ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

นอกเหนือจากการดําเนินการอื5นใดเพื5อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที5ประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบในการอนมุตัเิรื5องดงัตอ่ไปนี ] 

1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ และ

แนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการที5มีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 

4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที5ได้รับอนมุตัไิว้รวมร้อยละ 15 และมีจํานวนเกิน 1,000 ล้านบาท 

5. การซื ]อและจําหน่ายสินทรัพย์ การซื ]อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที5ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที5มีมลูค่าเกิน

กวา่ที5มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

6. การทําธรุกรรมหรือการกระทําใด ๆ ที5มีผลกระทบที5สําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนี ]สนิ ยทุธศาสตร์การ

ทําธรุกิจ และชื5อเสียงของบริษัทฯ 

7. การทําสญัญาใด ๆ ที5ไมเ่กี5ยวกบัการทําธรุกิจปกต ิและสญัญาที5เกี5ยวกบัการทําธรุกิจปกตทีิ5มีความสําคญั 

8. การทํารายการเกี5ยวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กบับคุคลที5เกี5ยวโยงกนั ตามที5กําหนดใน

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที5ได้มีการแก้ไขเพิ5มเตมิ) 

9. ธรุกรรมใด ๆ ที5มีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนี ]สนิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 

10. การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

11. การกู้ ยืมเงินรวมที5เกินกวา่ที5กําหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 
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12. การเปลี5ยนนโยบายและวิ ธีป ฏิบัติ ที5 มีนัยสําคัญ เกี5 ยวกับการบัญ ชี  การบ ริหารความเสี5 ยงและ 

การเก็บรักษาเงิน 

13. การเปลี5ยนแปลงที5สําคญัเกี5ยวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 

14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนมุตัทีิ5มอบให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร  

15. การแต่งตั ]งประธานเจ้าหน้าที5บริหาร เจ้าหน้าที5บริหาร ประธานเจ้าหน้าที5ปฏิบัติการ ผู้ ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที5บริหาร - การเงิน 

16. อนมุตัิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื5น หรือสตูรการปรับผลตอบแทนอื5น

ของผู้บริหารและพนกังาน 

17. การเสนอแต่งตั ]งและการสิ ]นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท 

18. การมอบอํานาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ5ง 

รวมถงึการปรับปรุงเปลี5ยนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจดงักลา่ว 

19. การแตง่ตั ]งและกําหนดอํานาจหน้าที5แก่คณะกรรมการชดุยอ่ย 

20. การจดัให้มีและกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5ดี สง่เสริมการมีจิตสํานึก

ในจริยธรรมและคณุธรรม การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต่าน

คอร์รัปชนั 

21. การแตง่ตั ]งและกํากบัดแูลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที5ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 

22. การจดทะเบียนตั ]งบริษัทใหมแ่ละการแจ้งเลกิบริษัท 

23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งน้อยทกุ 5 ปี 

24. กรรมการบริษัทมีหน้าที5เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ5งข้อมูล

ภายในที5ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูที5มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกําหนด

เป็นข้อปฏิบตัดิงันี ] 

- ในกรณีที5ข้อมลูเป็นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ รายงานผลการดําเนินงานและงบ

การเงิน และรายงานประจําปี กรรมการพึงละเว้นการซื ]อขายหลกัทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วนั

ก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีที5ข้อมลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณ์การดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จําหนา่ยไป

ซึ5งสินทรัพย์ รายการที5เกี5ยวโยงกัน การร่วม / ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ5มทุน / ลดทุน การออก

หลกัทรัพย์ใหม่ การซื ]อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณ์ที5มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 

ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื ]อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั ]งแต่ได้รับทราบข้อมลูจนถึง

วนัที5บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

25. การปรับเปลี5ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ รองศาตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร และศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์ ซึ5งนายหยกพร ตนัติเศวต

รัตน์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ด้านการบญัชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที5รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที5ที5ได้รับมอบหมาย ดงันี ] 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
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2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที5เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที5เกี5ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั ]งบคุคลซึ5งมีความเป็นอิสระเพื5อทําหน้าที5เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั ]งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ]ง 

5) พิจารณารายการเกี5ยวโยงกนัหรือรายการที5อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ]งนี ]เพื5อให้มั5นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯซึ5งรายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ] 

(ก) ความเหน็เกี5ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที5เชื5อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เกี5ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกี5ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที5เกี5ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เกี5ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เกี5ยวกบัรายการที5อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที5คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที5ตามกฎบตัร 

(Charter) 

(ซ) รายการอื5นที5เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั5วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที5และความรับผิดชอบที5

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) ดําเนินการตรวจสอบเรื5องที5ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า

กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลซึ5งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามที5กําหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที5 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบ

เบื ]องต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัที5ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8) สอบทานและติดตามการบริหารความเสี5ยงที5สําคญัอย่างต่อเนื5อง จากคณะกรรมการบริหารความเสี5ยงของ

ฝ่ายบริหาร 

9) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั ]งให้ความเห็นเกี5ยวกับแผนงานและผลการ

ปฏิบัติงานงบประมาณและอัตรากําลงัของสํานักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตง่ตั ]ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

10) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั ]ง  

11) สอบทานและอนมุตักิฎบตัรของสาํนกังานตรวจสอบภายใน 

12) จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ ¬ ครั ]ง 

13) คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพื5อชี ]แจงหรือให้สง่เอกสารที5เกี5ยวข้อง

ได้ตามขอบเขตอํานาจหน้าที5 
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14) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผู้ เชี5ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ตามขอบเขตงานที5รับผิดชอบ  

15) ปฏิบตักิารอื5นใดตามที5คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

16) สอบทานและกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติามนโยบายเกี5ยวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั ]ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั ]ง และมี

การประชมุตามวาระการประชมุที5กําหนดไว้อยา่งชดัเจน 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ  ชัยสูตร 

กรรมการอิสระเป็นประธาน  นายชนินท์  ว่องกศุลกิจ กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวิ  คอศิริ กรรมการที5ไม่เป็น

ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปฏิบตัหิน้าที5หลกั 2 ด้าน คือ  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที5หลกั 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ในเรื5องการ

กํากบัดแูลกิจการที5ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั ]งการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบ

ของการมีจริยธรรมนั ]น และมีหน้าที5สรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที5

บริหารและเจ้าหน้าที5บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื5อสรรหาบุคคลที5เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารระดบัสงู (ตั ]งแตร่ะดบัผู้ อํานวยการสายขึ ]นไป) และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื5ออนมุตัิ หรือ เพื5อเสนอ

ตอ่ที5ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ] 

1) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาลและ

จริยธรรมทางธรุกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทนัสมยัอยา่งตอ่เนื5อง 

2) ติดตาม กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัท

และพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที5คณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้อมทั ]งจัดให้มี

ระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ในกรณีเกี5ยวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธรุกิจ 

3) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหน่งของ

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที5บริหารและเจ้าหน้าที5บริหารของบริษัท พร้อมทั ]งติดตามการทําแผนสืบ

ทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตั ]งแตร่ะดบัผู้ อํานวยการสายขึ ]นไป) 

4) กําหนดคณุสมบตัิของบุคคลที5จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิน

ธุรกิจ และกําหนดกระบวนการสรรหาโดยคํานงึถงึความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ทั ]งในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที5เป็นประโยชน์และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท 

5) สรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที5บริหาร เมื5อครบวาระ

หรือมีตําแหนง่วา่งลง หรือตําแหนง่ผู้บริหารอื5นตามที5คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลและคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

ทั ]งคณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั ]งร่วมในการประเมินผลเป็นประจําทุกปี สรุปผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั ]งติดตามผลเพื5อนําไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและ

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท 

7) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

8) จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ]ง 

9) ปฏิบตัหิน้าที5อื5นใด ที5คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   
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ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชมุรวม 4 ครั ]ง มีกรรมการเข้าประชมุครบองค์ประชมุทกุ

ครั ]ง และมีการประชมุตามวาระการประชมุที5กําหนดไว้ตามแผนงานอยา่งชดัเจน 

(4) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  เอื ]ออาภรณ์ 

กรรมการอิสระเป็นประธาน  นายเมธี  เอื ]ออภิญญกลุ กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี  ชยัมงคล กรรมการ

ที5เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที5เสนอแนะความเห็นเกี5ยวกบัการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ 

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื5ออนมุตัหิรือเพื5อเสนอตอ่ที5ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี ดงันี ] 

1) เสนอแนวทางจา่ยผลตอบแทน วิธีการจา่ยคําตอบแทนและผลประโยชน์อื5นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ ที5คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั ]ง 

2) พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื5นใด โดยคํานงึถงึหน้าที5และความรับผิดชอบ

ของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตังิาน เพื5อกําหนด

ผลตอบแทนการปฏิบตังิานประจําปี 

3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เกี5ยวกบัคา่ตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบั

หน้าที5 ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 

4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี5ยวกบัการขึ ]นเงินเดือน และเงินรางวลัประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์

อื5นใดของพนกังานบริษัท 

5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้

สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

6) จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ]ง 

7) ปฏิบตัหิน้าที5อื5นใด ที5คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุ 4 ครั ]ง โดยมีกรรมการทกุคนเข้าประชมุครบทกุครั ]งและมี

การประชมุตามวาระการประชมุที5กําหนดไว้ตามแผนงานอยา่งชดัเจน 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที5ของประธานกรรมการบริษัท  

1) ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที5ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ตลอดจนการดําเนินการตาม

กฎหมายพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ด้วยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที5เกี5ยวข้องที5กําหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที5ของประธานกรรมการบริษัท  

2) ทําหน้าที5ประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทั ]งการประชมุผู้ ถือหุ้น และกํากบัดแูลการประชมุดงักล่าว

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมายที5เกี5ยวข้อง และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที5ดี 

3) ส่งเสริม พฒันา และกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที5ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความซื5อสตัย์สจุริต ปฏิบตัิ

ตามหลกับรรษัทภิบาลและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5ดี 

การสรรหาและแต่งตั Zงกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ ทําหน้าที5สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที5ครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งที5

วา่งลงด้วยเหตอืุ5น โดยมีขั ]นตอนการดําเนินการตามลําดบั ดงันี ] 

1) ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที5เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั ]งคณะ เพื5อเสริมสร้างความเข้มแข็ง      

ในภาพรวมให้กบัคณะกรรมการบริษัท  
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2) ทบทวนคณุสมบตัิทั5วไป คณุสมบตัิเฉพาะ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ5มเติมหลกัเกณฑ์ในการ   

สรรหาและคดัเลือก เพื5อให้ตรงกบัสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เมื5อผา่นการพิจารณาสรรหาแล้ว เพื5อให้

ความเหน็ชอบและเสนอตอ่ที5ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื5อลงมตแิตง่ตั ]งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป  

กรณีที5การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที5ครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งที5ว่างลง เป็นหน้าที5ของคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา โดยให้คณะกรรมการบริษัททกุคนเสนอชื5อผู้ ที5เหมาะสมรวมทั ]งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย

เสนอชื5อผู้ ที5เหมาะสมภายในระยะเวลาและเงื5อนไขที5กําหนดโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เ โดยรายชื5อที5ได้รับ

การเสนอจากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายย่อยทั ]งหมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั ]งด้านความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ คณุสมบตัิทั5วไป คณุสมบตัิเฉพาะที5เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้าง และการทํางานร่วมกนัของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Skill Mix) ซึ5งรายชื5อผู้ ที5ได้รับการเสนอชื5อทั ]งหมดจะมากกว่า 2 เท่าของตําแหน่งกรรมการ

ที5ว่างลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที5ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ เห็นชอบการแต่งตั ]งกรรมการด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ5งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนโดยมีการลงคะแนนเลือกตั ]งกรรมการเป็นรายบคุคล 

สําหรับการสรรหาบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบ

ทอดตําแหน่งที5ครอบคลมุตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที5บริหาร ประธานเจ้าหน้าที5ปฏิบตัิการ และผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจํา

ทกุครึ5งปี เพื5อให้มั5นใจวา่บริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที5มีความรู้ และความสามารถในการสืบทอด

ตําแหนง่ที5สําคญัตอ่ไปในอนาคต 

การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที5 ทจ. 39/2559 เรื5อง คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ] 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจํานวนหุ้นที5มีสิทธิออกเสียงทั ]งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทั ]งนี ]ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที5เกี5ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั ]น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที5มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที5ปรึกษาที5ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที5ยื5นคําขอ

อนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ทั ]งนี ] ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที5กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ

ที5ปรึกษาของสว่นราชการซึ5งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที5มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที5เป็น บิดามารดา คู่

สมรส พี5น้อง และบุตร รวมทั ]งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที5จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที5อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั ]งไมเ่ป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นที5มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที5มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปีก่อนวนัที5ยื5นคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ5ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที5กระทําเป็นปกติเพื5อประกอบกิจการ      

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี5ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
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การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ ]าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี ]สิน รวมถึงพฤติการณ์อื5นทํานอง

เดียวกนั  ซึ5งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนี ]ที5ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ5ง ตั ]งแตร้่อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที5

มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั ]งแต่ 20 ล้านบาทขึ ]นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ5ากว่า ทั ]งนี ] การคํานวณภาระหนี ]

ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิ ธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที5เกี5ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่

ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที5เกี5ยวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี ]ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี ]

ที5เกิดขึ ]นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที5มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที5มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ5งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที5ยื5นคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ5งรวมถึงการให้บริการเป็นที5ปรึกษากฎหมายหรือที5ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ5งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที5มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ

นั ]นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที5ยื5นคําขออนญุาตต่อสํานกังาน

ก.ล.ต.

7. ไมเ่ป็นกรรมการที5ได้รับการแตง่ตั ]งขึ ]นเพื5อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ5งเป็น

ผู้ ที5เกี5ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที5มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที5มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นที5มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที5มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที5ปรึกษาที5รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1.00 ของจํานวนหุ้นที5มีสิทธิออกเสียงทั ]งหมดของบริษัทอื5น ซึ5งประกอบกิจการที5มี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที5มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื5นใดที5ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี5ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั ]งให้เป็นกรรมการอิสระที5มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได้ 

ในกรณีที5บุคคลที5บริษัทฯ แต่งตั ]งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที5มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที5กําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื5อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที5แสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้ววา่ การแตง่ตั ]งบคุคลดงักลา่วไม่

มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที5และการให้ความเห็นที5เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ]ในหนงัสือนดัประชมุ

ผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตั ]งกรรมการอิสระด้วย 

1) ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที5ทําให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที5กําหนด 

2) เหตผุลและความจําเป็นที5ยงัคงหรือแตง่ตั ]งให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

3) ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตั ]งบคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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เพื5อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที5ได้รับมอบหมายจากสํานกังานสอบบญัชี 

หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื5อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่

กรณี) ในนามของนิตบิคุคลนั ]น 

หลกัเกณฑ์ทั5วไปสาํหรับการแตง่ตั ]งกรรมการในคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

1. องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

2. ประธานของคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3. กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ยได้ไมเ่กิน 2 คณะ 

4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการยอ่ยได้เพียงคณะเดียว 

หลกัเกณฑ์ทั5วไปสําหรับการแตง่ตั ]งประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที5สรรหาผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารง

ตําแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร เพื5อให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั ]งเพื5อดํารงตําแหนง่ โดยมีหลกัเกณฑ์คือ 

1. การพิจารณาคุณสมบตัิทั5วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที5คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ กําหนด 

2. ประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นคนละคนกบัประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. มีการกําหนดบทบาทอํานาจและหน้าที5ของประธานเจ้าหน้าที5บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่าง

ชดัเจน เพื5อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการกํากบัดแูลกิจการ 

4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบอํานาจหน้าที5และเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และให้มี

การประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี 

5. ประธานเจ้าหน้าที5บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้ บริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้เป้าหมายและ

หลกัเกณฑ์ในการประเมินที5เชื5อมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจําปี เพื5อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและ

มาตรการจงูใจที5เหมาะสม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง 

บริษัทฯ กําหนดเรื5องการประชมุคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดงันี ] “กรรมการบริษัทมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ5งหนึ5งของ

จํานวนกรรมการบริษัททั ]งหมดจึงจะนบัเป็นองค์ประชมุ โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที5ประชมุไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั ]งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ว่าด้วย 

คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั ]งที5 2 พ.ศ.2562) 

การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทั ]งคณะ คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานกรรมการรายบคุคล โดยใช้หลกัเกณฑ์และขั ]นตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย ดงัตอ่ไปนี ] 

• การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทั ]งคณะ แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คําถามที5เกี5ยวข้องกบัการ

ปฏิบตัหิน้าที5ของคณะกรรมการบริษัทใน 6 หมวดหลกั ได้แก่  

(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัท  

(2) บทบาท หน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท  

(4) การทําหน้าที5ของกรรมการบริษัท  

(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
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(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชดุย่อยทั ]ง 3 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั ]น 

ประกอบด้วย หวัข้อใน 3 หมวดหลกั ดงันี ] 

(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(2) การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(3) บทบาท หน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตามกฎบตัรแตล่ะคณะ 

• การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล แบบประเมินประกอบด้วยหวัข้อใน 3 หมวดหลกั ดงันี ] 

(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการ 

(2) การประชมุของกรรมการ 

(3) บทบาท หน้าที5 และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการทั ]งคณะ คณะกรรมการชดุยอ่ย 

รวมถงึการประเมินผลการปฏิบตังิานกรรมการรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ] 

(1) คณะกรรมการบริษัทอนมุตัแิบบประเมินผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการทั ]งคณะ คณะกรรมการชดุยอ่ย และการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานกรรมการรายบคุคล รวมถงึวิธีการให้คะแนนโดยการกําหนดระดบัของคะแนนให้เป็น

มาตรฐานโดยมีรายละเอียดดงันี ]  

0 = ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ5งหรือไมมี่การดําเนินการในเรื5องนั ]น  

1 = ไมเ่หน็ด้วยหรือมีการดําเนินการในเรื5องนั ]นเลก็น้อย  

2 = เหน็ด้วยหรือมีการดําเนินการในเรื5องนั ]นพอสมควร  

3 = เหน็ด้วยคอ่นข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรื5องนั ]นดี  

4 = เหน็ด้วยอยา่งมากหรือมีการดําเนินการในเรื5องนั ]นอยา่งดีเยี5ยม 

N/A = ไมร่ะบ ุ

(2) ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการทั ]งคณะ คณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั ]ง โดยกําหนดให้มีระยะเวลาที5ดําเนินการ

ประเมินตั ]งแตว่นัที5 1–31 มกราคม 2563  

(3) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื5อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน 

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นําเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสทิธิภาพการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

สาํหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดงันี ] 

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี(ย ผลการประเมนิ 

คณะกรรมการทั ]งคณะ 4.86 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4.96 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 4.92 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4.88 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

กรรมการรายบคุคล 4.91 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 
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การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“นโยบายการกํากับดูแล

บริษัทย่อยฯ”) และอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Delegation of Authorities (DOA)) เพื5อ

กํากบัดแูลและรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ 

เพื5อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศ ข้อบงัคบั คําสั5ง หรือ

ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ได้พิจารณาอนมุตัินโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที5 กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั5ง หรือข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ ที5

เกี5ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที5 ทจ. 28/2551 เรื5อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย

หุ้นที5ออกใหม ่(ตามที5ได้มีการแก้ไขเพิ5มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที5 ทจ. 21/2551 เรื5อง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการที5เกี5ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เรื5อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท

จดทะเบียนในรายการที5เกี5ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศที5เกี5ยวข้อง (ตามที5ได้มีการแก้ไขเพิ5มเติม) (“ประกาศเรื(อง

การทํารายการที(เกี(ยวโยงกัน”) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที5 ทจ. 20/2551 เรื5อง หลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการที5มีนยัสําคญัที5เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ5งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เรื5อง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ5งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ

ประกาศที5เกี5ยวข้อง (ตามที5ได้มีการแก้ไขเพิ5มเตมิ) (“ประกาศเรื(องการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ(งทรัพย์สนิ”) 

ในการนี ] “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที5ประกอบธุรกิจหลักตามที5กําหนดไว้ใน            

ข้อ 18/1 ซึ5งมีขนาดรวมกนัเป็นไปตามกําหนดในข้อ 18 (2) ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที5 ทจ. 28/2551 เรื5อง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที5ออกใหม่ (ตามที5ได้มีการแก้ไขเพิ5มเติม) ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที5 กจ. 17/2551 เรื5อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี5ยวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

(ตามที5ได้มีการแก้ไขเพิ5มเตมิ) 

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ดํารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที5ดี โดยเน้นเรื5องความโปร่งใส ความซื5อสัตย์ มีจริยธรรม มี

ประสิทธิภาพในการทํางานควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสงัคมสิ5งแวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสีย โดยกําหนดให้มีสว่นงานใน

โครงสร้างองค์กรที5มีหน้าที5ชดัเจนเพื5อกําหนดหรือกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานที5จะทําให้การดําเนินธรุกิจ ถกูต้องตามกฎหมาย

และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

บริษัทฯ จดัทํานโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) ตั ]งแต่ปี 2558 เพื5อป้องกนัการกระทําที5เป็น

คอร์รัปชนั โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สื5อสารให้

ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศและกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที5ส่งผ่านช่องทางการ

ร้องเรียน (Complaint Channel) นําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง เพื5อดําเนินการ

ตามขั ]นตอนตอ่ไป นอกจากนั ]น บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ ที5ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื5อคุ้มครองผู้ ร้องเรียน

และกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื5อสอดส่องพฤติกรรมที5เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ ที5มีส่วนได้เสียอื5นๆ และมีกระบวนการ

พิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองค์กร และนําเสนอผู้บริหารระดบัสงูในการพิจารณา

ตามลาํดบัตอ่ไป  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทําแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื5อง การให้-รับของขวัญ การเลี ]ยง หรือ

ประโยชน์อื5นใด และปรับปรุงแนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 
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โดยเพิ5มรายละเอียดเกี5ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั5น ในสว่นอํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที5จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที5จะดําเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดงักลา่ว และในไตรมาสที5 3 ของปี 2562 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  

บริษัทฯ มีหน่วยงานกํากับการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื5อบริหารความเสี5ยงที5อาจเกิดจาก 

การดําเนินงานที5ไม่ถกูต้องตามกฎระเบียบและกํากบัดแูลให้ทกุสายงานในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมายที5

เชื5อมโยงกบัพื ]นฐานการงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนั ]น ๆ โดยกําหนดเป็นรายการเพื5อประเมินตนเอง 

(Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ทําหน้าที5เป็นผู้ กํากบัดแูลและทํา

รายงานทกุครึ5งปี นอกจากนี ]แตล่ะสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบตา่ง ๆ ให้ทนัตอ่การเปลี5ยนแปลงอยูเ่สมอ     

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

เพื5อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบั 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที5 ทจ.2/2552 เรื5องการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบคุคล ที5เกี5ยวข้อง 

ซึ5งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ของตนเอง คูส่มรส และ

บตุรที5ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อที5ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือน สําหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2562 ตามตารางเรื5องการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

 

หลักปฏบิตัทิี( 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

นโยบายด้านแผนสบืทอดตําแหนง่  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งที5ครอบคลุมตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

เพื5อให้มั5นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที5มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตําแหน่งที5สําคญัต่อไปในอนาคต รวมทั ]งการ 

เชิญประธานเจ้าหน้าที5บริหารมารายงานแผนสืบทอดตําแหน่ง ให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 2 ครั ]ง 

และรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทปีละครั ]ง  

การปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ละการเสริมความรู้และมมุมองในธรุกิจให้กบักรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื5อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที5          

บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที5 ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการของ

บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจและการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ เพื5อเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบตัิหน้าที5ของกรรมการ นอกจากนั ]น บริษัทฯ มีนโยบายที5จะเสริมสร้างความรู้ และมมุมองใหม่ ๆ ให้กบักรรมการทกุคน 

ทั ]งในแง่การกํากบัดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื5อช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิ

หน้าที5อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ โดยในปี 2562 มีกรรมการที5เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ  
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หลักปฏบิตัทิี( 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดลุแห่งความยั5งยืน โดยยึดมั5นในการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลควบคู่ไปกบัการบริหาร

จดัการความเสี5ยง พร้อมทั ]งได้นําหลกัการในระดบัสากลมาปรับใช้ในการกําหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาที5ยั5งยืนครอบคลมุ

ในด้านสิ5งแวดล้อม สงัคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื5อยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสยี  

บริษัทฯ กําหนดให้นวตักรรมเป็นหนึ5งในวฒันธรรมองค์กรเพื5อสง่เสริมการแบง่ปันความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง

ธรุกิจ เน้นการบริหารความรู้และเทคโนโลยีและช่วยสนบัสนนุการเติบโตอยา่งยั5งยืนและการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมี

ประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการดงันี ] 

• จดัตั ]งโครงสร้างพื ]นฐานที5เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้ทกุคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและ

เทคโนโลยีขององค์กร  

• สง่เสริมกิจกรรมด้านนวตักรรมโดยเน้นประสทิธิภาพเพื5อเพิ5มประสทิธิผลของบริษัทอยา่งตอ่เนื5อง  

• ฝึกฝนวฒันธรรมนวตักรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจงูใจและสภาพแวดล้อมที5สนบัสนนุกระบวนการสร้างสรรค์และ

นวตักรรม  

• จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที5เฉพาะเจาะจงเพื5อพัฒนาทักษะเกี5ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้

นวตักรรมเป็นสว่นหนึ5งของหวัข้อการฝึกอบรมที5เกี5ยวข้อง  

• จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและพัฒนา

ความคิดผลิตภณัฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื5องมือที5จะทําให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้

อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุ่งมั5นที5จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยกําหนดเป็นนโยบายต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบาย

บรรษัทภิบาล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ] หน่วยงาน

รัฐบาล ชมุชนที5บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสงัคมส่วนรวม โดยได้กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื5อเป็นแนวปฏิบตัิ

สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพื ]นฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนั

เป็นหลกั มีหลกัปฏิบตัทีิ5สําคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตัติอ่

ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ] คู่แข่งทางการค้า และสงัคมส่วนรวม โดยกําหนดให้เป็นหน้าที5และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที5จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตัิตามแนวทางที5กําหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด ทั ]งนี ]เพื5อให้มั5นใจวา่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสทิธิและได้รับการปฏิบตัด้ิวยดี 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ตั ]งแตปี่ 2558 เพื5อเป็นกลไกสําหรับผู้ มีสว่นได้

เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี5ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดย

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที5ได้จากรายงานดงักล่าวไว้เป็นความลบั นโยบายนี ]จัดทําขึ ]นเพื5อให้ผู้ มีส่วนได้เสียที5พบเห็นการ

กระทําที5ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทําดงักล่าวได้โดยผู้ มีส่วนได้

เสียที5แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ  นอกจากนี ]นโยบายยงัได้ครอบคลมุถงึ  

• การรักษาข้อมลูเป็นความลบั เพื5อให้ผู้ มีสว่นได้เสียมั5นใจวา่ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอยา่งจริงจงั

และผู้ มีสว่นได้เสียที5แจ้งเบาะแสจะไมไ่ด้รับความเดือดร้อนเนื5องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสจุริต

• การคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดที5ไม่เป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอื5นใดที5

รับจ้างทํางานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี5ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที5ทํางาน             

สั5งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื5นใดที5มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม

ตอ่บคุคลดงักลา่ว 
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บริษัทฯ ได้เปิดชอ่งทางในการแจ้งเรื5องร้องเรียนสําหรับพนกังานและบคุคลภายนอก 4 ชอ่งทาง ดงันี ] 

• จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ชั ]น 26  อาคารธนภมูิ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

• เวบ็ไซต์บริษัทฯ www.banpupower.com/complaints_handling 

• เวบ็ไซต์ภายในบริษัทฯ :  http://portal.banpu.co.th (BPP Whistleblower) 

• E-mail: GNCchairman@banpupower.co.th and/or BPP_Comsec@banpupower.co.th 

บริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสมํ5าเสมอ โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี สําหรับในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเรื5องร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ผ่านทั ]ง 4  ช่องทาง

ดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ] บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิเรื5องการให้และรับขวญั ของที5ระลกึ หรือประโยชน์อื5นใด แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 

ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับ

ของขวญัในระบบของบริษัทฯ ซึ5งถือเป็นหน้าที5ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทย่อย ที5ต้องทําความเข้าใจ

และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ทั ]งนี ] เพื5อให้สอดคล้องกบัการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั นอกจากนี ] บริษัทฯ ยงั

กําหนดเรื5องการให้และรับสนิบน รวมถงึการให้ของขวญัและการเลี ]ยงรับรองทางธรุกิจไว้ในคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ ดงันี ] 

ข้อ 3.4 การให้และรับสนิบน  

1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า ที5ปรึกษา และ ผู้ ที5

บริษัทฯ ทําธรุกิจด้วย  

2) ห้ามมิให้ผู้ บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที5ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือ

บคุคลภายนอกอื5นใดเพื5อจงูใจให้ปฏิบตัใินทางที5มิชอบ  

ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี Zยงรับรองทางธุรกจิ  

1) ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเลี5ยงการให้หรือรับของขวญัหรือของกํานลัใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ ที5บริษัทฯ ทําธุรกิจ

ด้วย เว้นแตช่ว่งเทศกาลในมลูคา่ที5เหมาะสม และไมเ่กี5ยวข้องกบัการผกูมดัทางธรุกิจ 

2) ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเลี5ยงการให้หรือรับการเลี ]ยงรับรองในลกัษณะที5เกินกว่าปกติจากบคุคลที5บริษัทฯ 

ทําธรุกิจด้วย 

พนกังาน 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จที5มีคณุคา่ยิ5ง โดยกําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังานไว้

ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที5จะให้การปฏิบตัิที5เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทั ]งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ

แตง่ตั ]ง โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน

ของพนกังานอยูเ่สมอ  

นอกจากนี ] บริษัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ซึ5งประกอบด้วย  

1) นโยบายการสรรหาและคดัเลือกบคุลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถิ5น

ประเพณี กฎระเบียบเกี5ยวข้องกบัการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรในประเทศที5บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด 

2) นโยบายการบริหารคา่ตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคา่ตอบแทน

พนักงานที5สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั ]งในระยะสั ]นและระยะยาว และยึดมั5นในการให้

ผลตอบแทนที5เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั ]งด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื5นที5เชื5อมโยงกับ     
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การสร้างมลูคา่เพิ5มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี ] เพื5อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขนักบัตลาด

ภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนําระบบบริหารค่าตอบแทนที5เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั ]งนี ] บริษัทฯ ได้

จดัตั ]งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ ]น เพื5อให้เกิดความโปร่งใสในทุก

ขั ]นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันใน

ตลาดแรงงานได้ อีกทั ]งมีการสํารวจดชันีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที5จะมีผลกบัพนกังานและค่าจ้าง

กบับริษัทชั ]นนําในตลาดอยา่งสมํ5าเสมอ  

3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื5อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เปา้หมายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาของพนกังานทกุระดบั โดยจดัสรร

งบประมาณสําหรับการพฒันาบคุลากรในทกุประเทศ ทั ]งนี ] แนวทางการพฒันาศกัยภาพพนกังาน นอกเหนือจาก

การเรียนรู้จากการทํางานจริง (On-the-Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั ]งภายในและภายนอก

บริษัทฯ การเรียนรู้ผา่นชอ่งทางอิเลก็ทรอนิกส์ และการแบง่ปัน ประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี ] บริษัทฯ ยงัได้มีนโยบายด้านการดําเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ5งแวดล้อม

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื5อปอ้งกนัการสญูเสียชีวิตจากอบุตัิเหต ุปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื5องมาจาก

การทํางาน และสามารถดรูายละเอียดเพิ5มเตมิในรายงานประจําปี หวัข้อ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทฯ  

ลกูค้า 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั5นที5จะแสวงหาวิธีการที5จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ5งขึ ]น

ตลอดเวลา โดยกําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อลกูค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที5จะยึดมั5นในการรักษาและปฏิบตัิ

ตามสญัญาที5ทําไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที5มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความ

คาดหมายของลกูค้าในราคาที5เป็นธรรม การให้ข้อมลูขา่วสารที5ถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์ การปฏิบตัิตามเงื5อนไข

ต่าง ๆ ที5มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที5วางใจของลูกค้า 

ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการที5ให้ลกูค้าร้องเรียนเกี5ยวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสินค้าและ

บริการ รวมถึงการให้คําแนะนําเกี5ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ

ลกูค้าสงูสดุ  

จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าที5เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัถึงการสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการใน

ท้องถิ5น การสร้างความน่าเชื5อถือกบัชมุชนท้องถิ5น และการที5บริษัทฯ ได้สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอย่างต่อเนื5อง ทําให้

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชมุชนท้องถิ5นวา่เป็นบริษัทฯ ผู้จดัหาพลงังานที5มีความพร้อมและมั5นคง นอกจากนี ] 

ยงัเน้นถงึการรักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพื5อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถิ5นที5บริษัท

ฯ ดําเนินธรุกิจอยู ่

คูค้่า/เจ้าหนี ] 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ]อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทฯ และตั ]งอยู่บนพื ]นฐานของการได้รับผลตอบแทนที5เป็นธรรมต่อทั ]งสองฝ่าย หลีกเลี5ยงสถานการณ์ที5ทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั ]งปฏิบัติตามพันธะสญัญาที5ตกลงกันไว้  ให้ข้อมูลที5เป็นจริง รายงานที5ถูกต้องการเจรจา

แก้ปัญหาและหาทางออกตั ]งอยูบ่นพื ]นฐานของความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ] 

1) ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจา่ยผลประโยชน์ใด ๆ ที5ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ] 

2) กรณีที5มีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที5ไมส่จุริตเกิดขึ ]น ต้องเปิดเผยรายละเอียด

ตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ] และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเร็ว 
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3) ปฏิบตัิตามเงื5อนไขตา่ง ๆ ที5ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีที5ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื5อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนี ]ทราบลว่งหน้า เพื5อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคูมื่อจริยธรรม 

เนื5องจากบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) จึงได้นํานโยบายการ

จดัซื ]อ รวมถงึระเบียบการปฏิบตัิงานจดัซื ]อ ที5เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบันโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและคูมื่อ

จริยธรรมธุรกิจ มาสู่แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ยังได้จัดตั ]งคณะกรรมการจัดซื ]อ เพื5อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ ขายหรือผู้

ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ5งประกอบด้วย รายละเอียดคณุลกัษณะของคณุภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมลูทาง

เทคนิค รายละเอียดและเงื5อนไขทางการค้า และข้อกําหนดการชําระเงินของสนิค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น  

คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้าไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ที5จะปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้าให้

สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี5ยวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้า ไม่ละเมิดความลบัหรือลว่งรู้

ความลบัทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ทําลายชื5อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย

บริษัทฯ ยึดมั5นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที5กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด ในปีที5ผา่นมาบริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทใดๆ ในเรื5องที5เกี5ยวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

ชมุชนและสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายที5จะดําเนินธุรกิจที5เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดลุระหว่างการเติบโตทาง

ธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิ5งแวดล้อมไปพร้อมกนั และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที5จะยึดมั5นปฏิบตัิตน

เป็นพลเมืองที5ดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที5เกี5ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั5นและพยายามยกระดบัคุณภาพของ

สงัคมอยา่งตอ่เนื5อง ทั ]งที5ดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชนตา่ง ๆ  

นอกจากนี ] บริษัทฯ ยังดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที5ยั5งยืน (Sustainable Development Policy) เพื5อเทียบเคียง 

มาตรฐานของบริษัทฯ กบัมาตรฐานระดบัโลก เช่น การรายงานการเปลี5ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมถึงการกําหนดแนว

ทางการปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ5งแวดล้อม ซึ5ง

ครอบคลมุการบริหารจดัการความเสี5ยงอนัเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที5อาจจะเกิดต่อพนกังาน พนัธมิตร 

ทางธรุกิจ สงัคม สิ5งแวดล้อม และชมุชนที5บริษัทฯ ดําเนินธรุกิจอยู ่ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื5อง บริษัทฯ ได้

สนบัสนนุกิจกรรมที5มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอย่างสมํ5าเสมอ และจดัสรรงบประมาณสว่นหนึ5งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื5อใช้

ดําเนินโครงการ CSR ทั ]งในระดบัท้องถิ5นและระดบัองค์กร ทั ]งนี ] รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที5บริษัทฯ     เข้าไป

ดําเนินธรุกิจด้วยทกุโครงการ 

ชอ่งทางในการตดิตอ่บริษัทฯ 

ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถแสดงความเหน็ผา่นชอ่งทางการสื5อสารกบับริษัทฯ ได้ดงันี ] 

ที5ตั ]งสํานกังานใหญ่:  ชั ]น 26 อาคารธนภมูิ เลขที5 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 

   แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์:   +66 2007 6000 

โทรสาร:   +66 2007 6060 

เวบ็ไซต์:   www.banpupower.com 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท: E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์: E-mail: investor_relations@banpupower.co.th 
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หลักปฏบิตัทิี( 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี(ยงและการควบคุมภายในที(เหมาะสม 

นโยบายด้านการบริหารความเสี5ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ความสําคญัในการบริหารความเสี5ยงที5เกี5ยวข้องทกุด้าน ครอบคลมุปัจจยัความเสี5ยงที5เกี5ยวข้องกบั 

วิสยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตัิการด้านอื5น ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที5อาจจะเกิด

ความเสี5ยงขึ ]น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี5ยง มีการกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ

ผู้ รับผิดชอบที5ชดัเจน รวมทั ]งกําหนดมาตรการในการรายงานและการตดิตามประเมินผล  

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี5ยงในระดบัจัดการ (Risk Management Committee) ซึ5งมี

หน้าที5นําเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี5ยงอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั ]ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที5พบว่าระดับความเสี5ยงมีการเปลี5ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี5ยง

ประกอบไปด้วย 

Chief Executive Officer2    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี5ยง  

Head of Finance and Strategy    กรรมการบริหารความเสี5ยง 

Head of Corporate Services and Company Secretary กรรมการบริหารความเสี5ยง 

Head of Internal Audit     กรรมการบริหารความเสี5ยง 

Head of Asset Management and Engineering  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี5ยง 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที5ครอบคลมุทกุด้าน ทั ]งด้านบญัชีและการเงิน ด้านการบริหาร การ

ดแูลทรัพย์สิน การปฏิบตัิงาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที5เกี5ยวข้อง อีกทั ]งยงัมีกลไกการ

ตรวจสอบถ่วงดลุที5มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้ มีส่วนได้เสีย ดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น และทรัพย์สินของ

บริษัทฯ กํากบัดแูลให้สํานกังานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื5อให้

เกิดความเชื5อมั5นว่าระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ5งในกลไกสําคญัที5จะขบัเคลื5อนธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั5งยืน สํานกังานตรวจสอบภายในทําหน้าที5สอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงาน

สําคญั ครอบคลมุหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี5ยวกบัระบบการควบคมุภายใน 

และการบริหารความเสี5ยง เพื5อพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกบัการเติบโต

ของธรุกิจและเศรษฐกิจที5เปลี5ยนแปลง 

 

หลักปฏบิตัทิี( 7 รักษาความน่าเชื(อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

ความขดัแย้งของผลประโยชน์  

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัที5จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดํารงตําแหน่งดงักล่าว เพื5อ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบตัิสําหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานให้หลีกเลี5ยงการทํารายการที5เกี5ยวโยงกบัตนเองและผู้ ที5เกี5ยวข้องที5อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที5จําเป็นต้องทํารายการดังกล่าวต้องกระทําโดยมีราคาและเงื5อนไขเสมือนการทํา

รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานที5มีส่วนได้เสียในรายการนั ]น จะต้องไม่มีส่วนในการ

พิจารณาอนมุตัิ หากรายการใดเข้าขา่ยเป็นรายการที5เกี5ยวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ

2 ประธานเจ้าหน้าที5บริหารของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทโดยตําแหน่ง ตามแนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการ
บริษัท พ.ศ. 2558 ปับปรุงครั ]งที5 2 พ.ศ. 2562 
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ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที5เกี5ยวโยง

กนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากนี ] คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที5ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือ

พนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน หรือทําธุรกิจที5แข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที5เกี5ยวเนื5อง รวมทั ]งไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื5อ

ประโยชน์ของตนในการซื ]อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื5นเพื5อประโยชน์ในการซื ]อขายหุ้นของบริษัทฯ 

ในกรณีที5ผู้บริหารหรือพนกังาน มีส่วนร่วมในการทํางานเฉพาะกิจที5เกี5ยวกบัข้อมลูที5ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่

ระหวา่งการเจรจา ซึ5งงานนั ]น ๆ เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลื5อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ 

บคุคลเหลา่นั ]นจะต้องทําสญัญารักษาความลบั (Confidentiality Agreement) ไว้กบับริษัทฯ จนกวา่จะมีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย  Market Sensitive Information และแนวปฏิบตัิในการจดัการข้อมลูลบัที5มีผล

ต่อตลาดหลกัทรัพย์ ซึ5งถือเป็นหน้าที5ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ที5ปรึกษา และบริษัทในเครือ ที5ต้องทํา

ความเข้าใจและปฏิบตัติามโดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที5ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงันี ] 

1) จดัให้มีระบบควบคมุภายในเพื5อปอ้งกนัการรั5วไหลของข้อมลูลบั  

2) ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรผ่านการสื5อสารอย่างสมํ5าเสมอ เพื5อให้บคุคลที5เกี5ยวข้องตระหนกัถึงหน้าที5ในการ

รักษาความลบัของบริษัทฯ  

3) จํากดัจํานวนบุคคลที5สามารถเข้าถึงข้อมลูลบัให้น้อยที5สดุเท่าที5จําเป็น (Need to Know Basis) มีระบบควบคมุ

คูส่ญัญาและผู้ให้บริการอื5นของบริษัทฯ ที5สามารถเข้าถงึระบบของบริษัทฯ ได้  

4) ระมดัระวงัในกรณีการรับหรือส่งต่อข้อมลูให้แก่บคุคลที5สาม โดยทกุฝ่ายต้องตระหนกัรู้ถึงภาระหน้าที5ของตนใน

สว่นที5เกี5ยวข้องในการใช้และการควบคมุข้อมลูลบั 

5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุที5เหมาะสม 

การเปิดเผยข้อมลูกบัผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั ]งทางการเงินและด้านอื5นที5เกี5ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที5ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ5าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที5แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั ]งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที5เกี5ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนั ]น บริษัทฯ จดัให้มีการสื5อสารไปยงัผู้ ถือ

หุ้นและนกัลงทนุผ่านช่องทางอื5น ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทําหน้าที5สื5อสารโดยตรงกบัผู้

ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทั ]งในและต่างประเทศ ในขณะที5หน่วยงานสื5อสารองค์กรทําหน้าที5เผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และประชาชนทั5วไปผ่านสื5อมวลชนและสื5ออื5น ๆ ทั ]งในและต่างประเทศ

เชน่เดียวกนั เพื5อให้กลุม่บคุคลดงักลา่วได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งทั5วถงึและตรงเวลา 

ในปี 2562 บริษัทฯ จดัให้มีการนําเสนอข้อมลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย นกัวิเคราะห์

หลกัทรัพย์ และสื5อมวลชน ดงันี ] 
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ลาํดบั การเปิดเผยและการนําเสนอข้อมูล จาํนวนครัZง 

1 พบนกัลงทนุตา่งประเทศ (Road Show) 4 

2 พบนกัลงทนุในประเทศ (Local Road Show) 4 

3 จดัแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปี (Analyst Meeting) 4 

4 ร่วมกิจกรรม "บ ริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน" (Opportunity Day) เพื5 อแถลงผลการ

ดําเนินงานประจําไตรมาส  

4 

5 การพบนกัลงทนุทั ]งในประเทศและตา่งประเทศ (Company Visit) 16 

6 การให้ข้อมลูนกัลงทนุผา่น Conference Call 12 

7 การสมัภาษณ์ผู้บริหาร 5 

8 จดัแถลงขา่วแก่สื5อมวลชน (Press Conference) เพื5อชี ]แจงผลประกอบการ 3 

9 การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพันธ์ (Press Release) เพื5อชี ]แจงผลประกอบการและกลยุทธ์

ธรุกิจ 

4 

11 การนําผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุเข้าเยี5ยมชมกิจการ 2 

12 การจดันิทรรศการ 1 

นอกจากนี ]ได้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที5 www.banpupower.com เพื5อให้ผู้ มีส่วนได้เสีย

กลุ่มอื5น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั5วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนัก

ลงทุนสัมพัน ธ์ของบ ริษัทฯ ได้ ที5 โทรศัพ ท์หมายเลข 02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-6060 ห รือ Email: 

investor_relations@banpupower.co.th 

การดแูลเรื5องการใช้ข้อมลูภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้กําหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู และความ

โปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดําเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ

ทางการเงินและข้อมลูอื5นที5เกี5ยวข้องกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที5ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื5อถือได้ และ

ทนัเวลาอยา่งสมํ5าเสมอให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทั5วไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มั5นที5

จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบที5เกี5ยวข้องเกี5ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่าง

เคร่งครัด  

ในการดแูลเรื5องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นั ]น บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัการรั5วไหลของข้อมลูภายใน บริษัทฯ ถือวา่

เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในการเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ5งข้อมูลภายในที5ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที5มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือราคา

หลกัทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกําหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือ

จริยธรรมธรุกิจดงันี ] 

1.  ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูที5ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเรื5องการ

ทําธรุกิจที5แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธรุกิจที5เกี5ยวเนื5อง 

2.  ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื5อประโยชน์ของตนในการซื ]อขายหุ้ นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื5นเพื5อ

ประโยชน์ในการซื ]อขายหุ้นของบริษัทฯ 

3.  ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็น

กรรมการผู้บริหารหรือพนกังานไปแล้ว 
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นอกจากนี ] บริษัทฯ ได้กําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที5จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที5แข่งขนักบั

บริษัทฯ หลีกเลี5ยงการทํารายการที5เกี5ยวโยงที5อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีที5จําเป็นต้อง

ทํารายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทํารายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที5ยงธรรม เหมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก ทั ]งนี ] กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที5มีส่วนได้เสียในรายการนั ]นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา

อนมุตัิ หากรายการนั ]นเข้าข่ายเป็นรายการที5เกี5ยวโยงกนัภายใต้ประกาศของหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงานที5มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที5เกี5ยวโยงกันของบริษัทฯ จด

ทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนั ]นในแนวปฏิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดแนวทางสําหรับกรรมการหากได้รับรู้

ข้อมลูที5ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะ นอกจากนี ] บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื ]อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายใน

ระยะเวลา 30 วนั ก่อนประกาศงบการเงิน และกําหนดให้มีการายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที5

มีการเปลี5ยนแปลงเป็นประจําทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ในส่วนของการพฒันาระบบควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ วา่จ้างบมจ. บ้านป ูโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก 

ระบบควบคมุระดบัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานในระดบัต่าง ๆ ให้ตรงกบัความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหาร

และพนกังานเปิดเผยข้อมลูที5อยู่ในระบบข้อมลูที5มีการปอ้งกนัใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี5ยนแปลง ทําซํ ]า ลบทิ ]ง หรือ

ทําลายข้อมลูที5มีการปอ้งกนัใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ในกรณีที5กรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานที5มีสว่นร่วมใน

การทํางานเฉพาะกิจที5เกี5ยวกบัข้อมลูที5ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึ5งงานนั ]น ๆ เข้าขา่ยการเก็บ

รักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื5อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นั ]นจะต้อง

ทําสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและ

หนว่ยงานกํากบัดแูลที5เกี5ยวข้อง 

การใช้ผู้สอบบญัชีนอกเครือขา่ยเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

เนื5องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที5 ทจ.28/2551 เรื5อง การขออนุญาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที5ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กําหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที5ประกอบธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้ สอบบัญชีของผู้ ขออนุญาตเว้นแต่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าว ไม่

สามารถทําการสอบบญัชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที5บริษัทดงักล่าวจดัตั ]งขึ ]น หรือ (2) ผู้สอบ

บญัชีท้องถิ5นซึ5งสงักดัสํานกังานสอบบญัชีที5เป็นเครือข่ายเดียวกนักบัสํานกังานสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต 

โดยสาํนกังานสอบบญัชีทั ]งสองแหง่นั ]นเป็นสมาชิกประเภทเตม็รูปแบบ (Full Member) ของเครือขา่ยดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที5ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เกือบทั ]งหมดเป็นเครือข่าย เดียวกนั

กับผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power 

International Limited ซึ5งเป็นบริษัทฯ ที5จดัตั ]งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที5ถือเงินลงทนุทางอ้อม 

(Sub Holding Company) ในบริษัทที5ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบ

บญัชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื5องจากในขณะที5 Banpu Power International Limited 

จดัตั ]งขึ ]นนั ]น บริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ใช้จ่ายและความจําเป็นที5ต้องใช้ผู้สอบบญัชีที5อยู่ในเครือข่ายเดียวกนัแล้ว บริษัทฯ เห็น

ว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดบัที5เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบญัชีเครือข่ายอื5นดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

การจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ เนื5องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลําดบัถัดไปทั ]งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที5ถือเงิน

ลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที5ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้ สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับ

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ นอกจากนี ] เคพีเอม็จีเป็นผู้สอบบญัชีที5มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไมด้่อยกวา่ผู้สอบบญัชี

ในเครือขา่ยเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญ ชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บ ริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ประจําปี 2562 ด้วยค่าสอบบญัชีเป็นเงินรวม 1,703,363 บาท 

รวมทั ]งรับค่าสอบบญัชีประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจํานวน 12,624,358 

บาท  

ทั ]งนี ] บคุคลหรือกิจการที5เกี5ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที5ผู้สอบบญัชีสงักดัข้างต้นไมเ่ป็นบคุคลหรือ

กิจการที5เกี5ยวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีวา่ด้วยเรื5องการเปิดเผยข้อมลูเกี5ยวกบับคุคลหรือ

กิจการที5เกี5ยวข้อง 

2. คา่บริการอื5น (Non-Audit Fee) 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไมมี่คา่ใช้จา่ยที5เป็นคา่บริการอื5นจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

 

หลักปฏบิตัทิี( 8 สนับสนุนการ มีส่วนร่วมและการสื(อสารกับผู้ถอืหุ้น  

สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่าง

ชดัเจน โดยกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที5

เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที5เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในที5ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื5อตดัสินใจในการเปลี5ยนแปลงนโยบายที5สําคญัของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั ]งและถอด

ถอนกรรมการ สทิธิในการให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตั ]งผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลกําาไรในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอําานวยความสะดวก โดยจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศที5ครบถ้วน ชดัเจน เพียงพอ และ ทนัเวลา 

รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ5งเข้าร่วม

ประชมุ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ5งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที5ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง รวมทั ]งเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคดิเหน็ ขอคําอธิบาย หรือตั ]งคําถามได้อยา่งเทา่เทียมกนั  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื5องเพื5อพิจารณาเป็นวาระการประชมุและเสนอชื5อบคุคล 

เพื5อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดําเนินการโดยประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื5อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

โดยเปิดรับเรื5องระหวา่งวนัที5 1-30 ธนัวาคม 2561 และลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ โดยระบขุั ]นตอนและวิธีการในการ

พิจารณาที5ชดัเจนและโปร่งใส ซึ5งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื5อ

บคุคลเพื5อเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  

นอกจากนั ]น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี เมื5อวนัที5 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล 

พารากอน ฮอลล์ 3 ชั ]น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที5 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทั ]ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั ]งหมด และได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จําากัด ซึ5งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ลว่งหน้า และบริษัทฯ ยงัได้แสดงไว้ที5เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ 30 วนั และภายหลงัการประชมุ 14 วนั บริษัทฯ ได้

นํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงไว้ที5เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื5อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไข หากเห็นวา่การบนัทกึมติ

การประชมุไมถ่กูต้อง สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วนั หลงัจากที5ได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  
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การปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับสารสนเทศอย่าง

ครบถ้วนเพียงพอและทนัเวลา เพื5อการตดัสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทั ]งข้อมลูประกอบการประชมุ

ตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเพื5อประกอบการ

พิจารณาในแตล่ะวาระ  

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 9 คน ซึ5งรวมถึงประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทั ]งนี ] บริษัทฯ 

ได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากสํานกังานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนั ]น 

ประธานในที5ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และสอบถามข้อสงสยัตา่ง ๆ ในแตล่ะวาระการประชมุ โดยประธานที5ประชมุสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอ

คําอธิบายเกี5ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

การเยี5ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเยี5ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหารเพื5อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตามการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยในปี 2562 จดัให้ผู้ ถือหุ้นเยี5ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จงัหวดัระยอง จํานวน 80 คน ในวนัองัคารที5 11 มิถนุายน 

2562 

การปฏบิตัติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที(ดใีนเรื(องอื(นๆ  

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั5นที5จะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที5ดี เพื5อให้การดําเนินงานของ            

บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ซึ5งคณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึง

บทบาทหน้าที5ตามหลักปฏิบัติของหลักการดูแลกิจการที5ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  รวมถึงได้

พิจารณาและทบทวนการนําหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ซึ5งสรุปประเด็นที5

ยงัไม่ได้ปฏิบตัิ โดยจะได้นําไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ 

ดงันี ]  

• สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั ]งคณะ 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั ]งหมด 3 

คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ5งคณะกรรมการชุดดงักล่าวมีคุณสมบตัิ ความรู้ ความเชี5ยวชาญในด้านบรรษัท     ภิ

บาลและการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทหน้าที5ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ5งครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที5ทั ]งด้าน

บรรษัทภิบาลและการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

• คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ (มากกวา่ร้อยละ 50) 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั ]งหมด 3 คน 

โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที5ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที5เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธาน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ซึ5งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความ

เชี5ยวชาญในด้านดังกล่าว ตามที5คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทหน้าที5ของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ5งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที5ของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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• บริษัทฯ ควรจดัให้มีที5ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบตังิานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ 3 ปี และเปิดเผยการดําเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี 

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั ]งคณะ รวมทั ]ง

คณะกรรมการชดุย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจําทกุปี โดยบริษัทฯ ได้เริ5มการประเมินผลดงักล่าวเป็น

ครั ]งแรกในปี 2560  โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ]งนี ]คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ให้ยงัคงดําเนินการประเมินเป็นการภายใน 

• บริษัทฯ ควรระบหุน้าที5ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื5องการเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้กําหนดหน้าที5ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื5องดงักล่าวซึ5งเป็นการ

ปฏิบตัิตามสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที5และความรับผิดชอบในการพิจารณา

คดัเลือกเสนอแตง่ตั ]งบคุคลซึ5งมีความเป็นอิสระเพื5อทําหน้าที5เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอคา่ตอบแทนของ

บคุคลดงักล่าว รวมทั ]งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั ]ง 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดเป็นแผนดําเนินการเพิ5มเติมบทบาท

หน้าที5ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื5องการเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก เพื5อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการที5ดี   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์

ที5หลากหลายทั ]งทางด้านการเงินและการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารความเสี5ยง วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจพลงังาน 

จํานวน 3 คน ได้แก่ 

1) นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการตรวจสอบ 

3) ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวอรวรรณ ภนํู ]าทรัพย์ หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที5ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที5

กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื5นๆ ที5ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็น

อิสระ ตามแนวทางการปฏิบตัิที5ดีและสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบตัิ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที5ดี มีระบบการบริหารความเสี5ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที5มี

ประสทิธิภาพ เพื5อเสริมสร้างมลูคา่อยา่งยั5งยืนให้แก่องค์กร โดยใช้หลกัการบริหารจดัการตามแนวคดิ Three Lines of Defense 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมผลกัดนัและสนบัสนนุให้บริษัทฯมีแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเพื5อสร้างความ

เป็นองค์กรโปร่งใส ซึ5งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนักบัแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื5อวันที5 5 

กมุภาพนัธ์ 2561 และผา่นการรับรองโดย CAC เมื5อวนัที5 4 พฤศจิกายน 2562 เพื5อให้ผู้ มีสว่นได้เสียได้ทราบถงึความมุง่มั5นของ

บริษัทฯ ในการตอ่ต้านคอร์รัปชนัทกุรูปแบบและเพิ5มประสทิธิผลในการกํากบัดแูลของบริษัทฯ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 10 ครั ]ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทกุครั ]ง โดย

ได้ประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในวาระที5เกี5ยวข้อง รวมทั ]งมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบ

บญัชีโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทั ]งได้รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ที5ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส สรุปสาระสําคญัในการปฏิบตัหิน้าที5ได้ดงันี ] 

1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูที5สําคญัของรายงานทางการเงินราย

ไตรมาส และประจําปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที5อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที5เป็นสาระสําคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที5สําคัญ การ

ประมาณการทางบญัชี การเปิดเผยข้อมลูประกอบงบการเงิน รวมทั ]งข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ

การเงินของผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคําชี ]แจงจากผู้สอบบญัชี ฝ่ายบริหารและผู้ เกี5ยวข้องอย่าง

เพียงพอ สามารถทําให้เชื5อมั5นได้ว่า การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ 

ทนัเวลาและเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน 

2.  การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการ

ควบคมุภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุม่บริษัท

ฯ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ 

บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในที5เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ครอบคลมุทั ]งในระดบัภาพรวมขององค์กร

ถงึระดบักิจกรรม 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที5กํากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้ อนุมตัิแผนการตรวจสอบและ

งบประมาณประจําปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้

ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ. บ้านปูฯ ซึ5งให้บริการตามสญัญา Management Service Agreement) โดยให้

ข้อแนะนําและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุง่เน้นให้มีการตรวจสอบในเชิง

ปอ้งกนัและให้ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขในประเดน็สําคญัอยา่งทนัทว่งที มีการรายงานผลการตรวจสอบและผล

การตดิตาม ทั ]งตอ่ฝ่ายบริหารอยา่งสมํ5าเสมอและคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

นอกจากนี ] บริษัทฯ มีการให้ความรู้เกี5ยวกบัการควบคมุภายในแก่พนกังานอยา่งตอ่เนื5อง รวมไปถงึมีการพฒันาระบบ 

Electronic และจดัทําเป็น Workflow ต่างๆ เพื5อป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดและเกิดการละเลยในการปฏิบตัิงานที5

สาํคญั 

3.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆที(เกี(ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัที5เกี5ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของกลุ่ม

บริษัทฯ โดยหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายทําหน้าที5ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานให้

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ5าเสมอ นอกจากนี ]บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี5ยงและรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในซึ5งครอบคลมุความเสี5ยงที5สําคญัด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Compliance Risk)  ในปี

2562 บริษัทฯ ได้พฒันาแอปพลิเคชนั C-RiM (Compliance Risk Management) เพื5อกํากบัดแูลความเสี5ยงด้านการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในประเทศตา่ง ๆ ผา่นทางระบบออนไลน์  และระบบ Laws In-Hand

เพื5อการรับทราบข้อมลูเกี5ยวกบักฎหมายและข้อบงัคบัลา่สดุจากทกุประเทศภายใต้กลุม่บริษัทฯ

4.  การสอบทานรายการที(เกี(ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที5เกี5ยวโยงกนัหรือรายการที5อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบุคคลที5เกี5ยวโยงกัน เพื5อให้มั5นใจว่า บริษัทฯ

ดําเนินการตามเงื5อนไขการค้าที5มีราคาและเงื5อนไขที5เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

5.  การกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี(ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี5ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี5ยงที5สําคญัอนัอาจส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯพร้อมทั ]งมีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจดัการความเสี5ยงสําคญัในด้าน

ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที5เปลี5ยนแปลง ซึ5งสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการวางแนว

ทางการป้องกัน ซึ5งเน้นการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั5นคงอย่างยั5งยืน สามารถตอบสนองต่อ

สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที5เปลี5ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี5ยง

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที5ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี5ยงและกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความ

เสี5ยง ซึ5งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื5อประเมินความเสี5ยงอย่างสมํ5าเสมอ

พร้อมทั ]งสื5อสารให้สว่นงานตา่งๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื5อนําไปปฏิบตัิ ในปี ³´µ³ บริษัทฯ ได้

จดัทํานโยบายระดบัความเสี5ยงที5ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement Policy) โดยครอบคลมุความเสี5ยงทางด้าน

กลยุทธ์ การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพื5อเป็นแนวทางสําหรับการพิจารณาระดบัความ

เสี5ยงที5ยอมรับได้ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลมุธุรกิจและกิจกรรมหลกัต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื5อให้มีการ

จดัการเพื5อตอบสนองตอ่ความเสี5ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพดียิ5งขึ ]น



หน้า 111 

6.  การพจิารณาแต่งตั Zงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินที5บริษัทฯกําหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน ความทนัต่อ

เวลา คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน รวมถงึความเหมาะสมของคา่สอบบญัชี ทั ]งนี ]ผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้อง

ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื5อ

พิจารณาและขออนมุตัผิู้ ถือหุ้นแตง่ตั ]ง 

1) นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร์  เลขที5  8435 และ/หรือ 

2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ5มพนูวฒันาสขุ  เลขที5 4599 และ/หรือ 

3) นายพงทวี รัตนะโกเศศ  เลขที5 7795 และ/หรือ 

4) นายวิเชียร กิ5งมนตรี  เลขที5 3977  

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด 

(มหาชน) ประจําปี 2563 ด้วยค่าสอบบญัชี จํานวนเงิน 1,737,961 บาท ทั ]งนี ]บริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผู้สอบบญัชีจาก

สํานกังานอื5น เนื5องจากมีความเหมาะสมกบัธุรกิจ ซึ5งคณะกรรมการจะสามารถดแูลการจดัทํางบการเงินให้ทนัตาม

กําหนดระยะเวลา 

โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที5ตามที5กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ5งได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอยา่งระมดัระวงั รอบคอบ 

เพื5อประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มี

ความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯดําเนินธุรกิจ

สอดคล้องกบันโยบายการการกํากบัดแูลกิจการที5ดี มีระบบการบริหารความเสี5ยงที5เหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในและ

การตรวจสอบภายในที5มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั ]งมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆที5เกี5ยวข้องกบัการดําเนิน

ธรุกิจของบริษัทฯอยา่งเหมาะสม 

 

 

                        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                          

 

              นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 

         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                    บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

      

 

Rattanawadee_R
Stamp
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหาต่อผู้ถอืหุ้น 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  และนายระวิ 

คอศิริ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ5งปฏิบตัิหน้าที5ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลมุขอบเขตหน้าที5ที5

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที5ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชมุทั ]งหมด 4 ครั ]ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วม

ประชมุครบทกุครั ]ง ซึ5งผลการปฏิบตังิานแบง่เป็น 2 ด้าน ดงันี ] 

การกาํกับดแูลกจิการที(ดแีละจริยธรรมทางธุรกจิ 

1. การส่งเสริมบรรษัทภบิาล 

• จัดแผนงานประจําปี 2562 ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื5อเป็นการส่งเสริมนโยบายนําไปสู่การปฏิบัติและ

ตดิตามในเรื5องการกํากบัดแูลกิจการ 

• จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการ

ปฏิบตังิานรายบคุคล ประจําปี 2562 พร้อมทั ]งร่วมประเมินผลและตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

• ผ่านการพิจารณารับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ในไตรมาสที5 3/2562 

• ปลกูฝังวฒันธรรมการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกําหนดให้การยึดมั5นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity 

and Ethics) เป็นหนึ5งในคา่นิยมขององค์กร และเป็นหนึ5งในตวัชี ]วดัผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานทกุคน 

• ยงัคงดําเนินการอย่างต่อเนื5องตามแนวปฏิบตัิเรื5องการให้-รับของขวญั การเลี ]ยง หรือประโยชน์อื5นใด ตามนโยบาย

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั (No Gift Policy) และได้สื5อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทั5วทั ]งองค์กรรวมถึงผู้

ที5มีสว่นได้เสียกบับริษัท เพื5อให้เกิดการนําไปปฏิบตัจิริง 

• บริษัทได้จัดทําการประเมินความเสี5ยงด้านคอร์รัปชัน และแนวทางการป้องกันประจําปี 2562 โดยได้ดําเนินการ

ประเมินความเสี5ยงครอบคลมุในธรุกิจทกุประเทศที5บริษัทเข้าไปลงทนุ ทั ]งในระดบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุ 

• ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรม โดยให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5ดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• ปรับปรุงแนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]งที5 2 

พ.ศ. 2562 โดยให้สอดคล้องแนวปฏิบตัขิองบริษัทในปัจจบุนั 

• ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]งที5 1 พ.ศ. 2562 โดยให้สอดคล้อง

แนวปฏิบตัขิองบริษัทในปัจจบุนั 

• ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน โดยเพิ5มช่องทางการร้องเรียนและผู้ รับเรื5อง

ร้องเรียน 

• จดักิจกรรม CG Day (Switch It On) ของผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานบรรษัทภิบาล ของบริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน) 
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2. การรับเรื(องร้องเรียน 

ในปี 2562 ไมไ่ด้รับการแจ้งเรื5องร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จากชอ่งทางการรับเรื5องร้องเรียน ดงัตอ่ไปนี ] 

• จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ชั ]น 26  อาคารธนภมูิ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

• เวบ็ไซต์บริษัท www.banpupower.com/complaints_handling 

• Banpu Portal:  http://portal.banpu.co.th (BPP Whistleblower) 

• E-mail: GNCchairman@banpupower.co.th and/or BPP_Comsec@banpupower.co.th 

3. การประเมนิผลการปฏบิตักิารของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดําเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที5เหมาะสมที5จะใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ5งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิให้นําไปใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานกรรมการบริษัทประจําปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั ]งคณะ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการรายบคุคล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้นําเสนอผลการประเมินประจําปีตอ่ที5ประชมุคณะกรรมการบริษัท สรุปได้วา่ใน

ภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั ]งคณะ โดยคะแนนเฉลี5ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

คือ มีคะแนนเฉลี5ยรวม 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ 

และได้แลกเปลี5ยนความคิดเห็นระหว่างกนัในที5ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื5อนําไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่

บริษัทฯ 

สําหรับการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทั ]ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจําปีเฉลี5ยอยู่

ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี5ยรวม 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการ

ประเมินฯ เป็นสว่นหนึ5งของการรายงานผลการปฏิบตังิาน ซึ5งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี 

นอกจากนี ] กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นรายบคุคล ซึ5งผลการประเมินประจําปี มีคะแนนเฉลี5ย

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี5ยรวม 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 ทั ]งนี ] คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมิน

พร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี5ยนความคิดเห็น

ระหวา่งกนัในที5ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื5อนํา ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

การสรรหาและตดิตามแผนสืบทอด 

1. การแต่งตั Zงกรรมการแทนกรรมการที(พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ในปี 2562 กรรมการที5พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ ได้แก่  

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ   2. นายระวิ คอศริิ   3. นายวรวฒุิ ลีนานนท์ 

โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคณุสมบตัิและผลการดําเนินงานที5ผ่านมาของกรรมการที5พ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ โดยได้เสนอตอ่ที5ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นชอบ เพื5อเสนอให้ที5ประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนมุตัิให้กรรมการทั ]ง 3 ทา่น ที5พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ได้รับเลือกตั ]งกลบัเข้าเป็นกรรมการ

ตอ่ไปอีกวาระหนึ5ง 
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2. การสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ให้ความสําคัญในการติดตามแผนสืบทอดตําแหน่ง เพื5อสรรหาบุคคลที5

เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงาน

ความคืบหน้าแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยมีแผนสืบทอดตําแหน่งที5สมบรูณ์ ครบถ้วนและ

ชดัเจนในแตล่ะตําแหนง่ที5สําคญัของบริษัท 

 

   

                   ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

                                                                          

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

      บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั ]งหมดจํานวน 3 คน 

โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที5ไม่เป็นผู้ บริหาร 1 คน และกรรมการที5 เป็นผู้ บริหาร 1 คน ซึ5งเป็นผู้ ที5 มีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทั ]งในและตา่งประเทศ จงึได้รับการแตง่ตั ]งจากคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื ]ออาภรณ์  ประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน พร้อมด้วยกรรมการอีก 2 คน คือ นายเมธี เอื ]ออภิญญกลุ และนางสมฤดี ชยัมงคล 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) พ.ศ.2558 กําหนดหน้าที5และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนโดยมีหน้าที5หลกัดงัตอ่ไปนี ] 

1) เสนอแนวทางจา่ยผลตอบแทน วิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื5นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ ที5คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั ]ง 

2) พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื5นใด โดยคํานงึถงึหน้าที5และความรับผิดชอบของประธาน

เจ้าหน้าที5บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตังิาน เพื5อกําหนดผลตอบแทนการปฏิบตังิาน

ประจําปี 

3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เกี5ยวกบัคา่ตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบัหน้าที5 ความ

รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 

4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี5ยวกบัการขึ ]นเงินเดือน และเงินรางวลัประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์อื5นใดของ

พนกังานบริษัท 

5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้สอดคล้อง

กบัภาวการณ์ 

6) จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ]ง 

ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั ]งสิ ]นจํานวน 4 ครั ]ง โดยพิจารณาวาระต่างๆ ตามที5เลขานุการ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื5อพิจารณาและอนมุตัิต่อไป การ

ประชมุในปีที5ผา่นมามีสาระสําคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ] 

• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏบิตังิาน 

ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี5ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานเจ้าหน้าที5บริหารและพนกังานทกุประเทศของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที5 ความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานในปีที5ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมลูด้านเศรษฐกิจที5สําคญัและข้อมลูสํารวจ

ค่าตอบแทนของบริษัทชั ]นนําทั ]งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลขานกุารคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ

ข้อมลูตา่งๆ ที5เกี5ยวข้องเพื5อประกอบการพิจารณาตอ่คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี5ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวดําเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใส

สามารถจูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ ที5เกี5ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั ]งสร้างผลประโยชน์และ

มลูคา่เพิ5มให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ๆ ไป 

• แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้มีสว่นร่วมในการกําหนดการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบตั ิ

โดยทําหน้าที5พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี5ยวกบัตวัวดัผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที5บริหารในปี 2562 โดย
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สะท้อนทิศทางการดําเนินงานของบริษัททั ]งในระยะสั ]นและระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบตัิได้จริง อีกทั ]ง

เป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั ]งในและนอกองค์กร นอกจากนี ]ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที5บริหารในปี 2562 ในช่วงครึ5งปีแรกและครึ5งปีหลงั พร้อมทั ]งให้คําเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื5อง

ดงักลา่ว 

• การปรับปรุงกระบวนการการปฏบิตังิาน 

ในปีที5ผา่นมา คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปรับเปลี5ยนวงรอบการพิจารณางบประมาณการขึ ]นเงินเดือนประจําปี

และการจ่ายโบนสัผนัแปรของพนกังาน โดยดําเนินการให้เสร็จสิ ]นภายในปี 2562 เช่นเดียวกบัการปรับเปลี5ยนวงรอบการ

พิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร การปรับเปลี5ยนดงักลา่วสง่ผลดีตอ่ขวญัและกําลงัใจของพนกังาน อีก

ทั ]งเป็นแรงกระตุ้นให้พนกังานปฏิบตังิานอยา่งทุม่เทและเตม็ความสามารถในปีถดัไป 

• การปฏบิตังิานร่วมกับพนักงานและผู้บริหาร 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนยังได้มีการเชิญผู้ บ ริหารที5 เกี5ยวข้องกับวาระที5 นําเสนอ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื5อให้ข้อมูลและคําอธิบายในรายละเอียดเพิ5มเติมเพื5อเป็นข้อมูลประกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนอย่างสมํ5าเสมอ ซึ5งสง่ผลให้การพิจารณาตดัสินใจมีความถกูต้อง แม่นยํา

และทนัต่อสถานการณ์ อีกทั ]งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที5ดีระหว่างคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและผู้บริหารของ

บริษัทฯ ทําให้การปฏิบตังิานของทั ]งสองฝ่ายมีความราบรื5นและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นอกจากนี ] คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองในปีที5ผา่นมาในเรื5องคณุสมบตัิ หน้าที5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันกับรายงานผลการ

ปฏิบตังิานคณะกรรมการชดุยอ่ยคณะอื5น 

โดยสรุป ในปี 2562 ที5ผ่านมา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที5และความ

รับผิดชอบที5กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) พ.ศ.2558 และ

ตามที5ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั ]งให้ข้อคิดเห็น คําแนะนําที5เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท

และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งสมํ5าเสมอ 

 

                  ในนามคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

                                                                          

 

      ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอื ]ออาภรณ์ 

  ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

                    บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จําากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจด้วยหลกัการพฒันาอย่างยั5งยืน โดยคํานงึถึงการสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่น

ได้เสีย ทกุกลุม่ ไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางการค้า คูแ่ขง่ขนัทางการค้า พนกังาน หน่วยงานราชการ และสงัคม โดย

มุ่งสร้างสมดลุ ทั ]งในด้านการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั5งยืน การรักษาสิ5งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมในทกุพื ]นที5ที5

บริษัทฯ ดําเนินงาน ตลอดจนให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการที5ดี (Corporate Governance) เพื5อการเติบโตอย่างมั5นคง

ด้วยการยึดหลกัจริยธรรม ธุรกิจ ความโปร่งใส ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที5บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นสําคญัด้านความยั5งยืน (Materiality Assessment) ที5เกี5ยวข้องกบับริษัทฯ เพื5อใช้ในการวางแผน 

การดําเนินงาน กําหนดเป้าหมายและตัวชี ]วัดด้านความยั5งยืนในระยะยาวด้วยความมุ่งมั5นที5จะส่งมอบพลังงานที5ยั5งยืน 

หมายความถงึ  

• สามารถเข้าถงึได้ ด้วยราคาที5เหมาะสม (Affordable)  

• เชื5อถือได้ สามารถสง่มอบได้อยา่งตอ่เนื5อง (Reliable)  

• เป็นมิตรตอ่สงัคม ชมุชน และสิ5งแวดล้อม (Eco-Friendly)  

บริษัทฯ บูรณาการหลกัการพัฒนาที5ยั5งยืน ทั ]งการวางแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนงานรายปี จัดตั ]งคณะกรรมการการพัฒนาที5

ยั5งยืนขึ ]น เพื5อกํากบัดแูลการดําเนินงานด้านความยั5งยืนขององค์กร กําหนดนโยบาย และตวัชี ]วดัที5ชดัเจน (Key Performance 

Indicator: KPI) ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ5งแวดล้อมทั ]งในระยะสั ]นและระยะยาว เพื5อให้เกิดการมีสว่นร่วมอนันํามาซึ5งการ

ปฏิบตัิในทกุประเทศที5บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามช่วงเวลาที5กําหนดเพื5อให้มั5นใจวา่

ทกุหนว่ยงานมีการนําหลกัการพฒันาที5ยั5งยืนไปปฏิบตัิอยา่งแท้จริง บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินงานด้านความยั5งยืนให้ผู้ มีสว่น

ได้เสยีรับทราบในหลายชอ่งทาง เชน่ รายงานการพฒันาที5ยั5งยืน เวบ็ไซต์ เป็นต้น นอกจากนี ] ยงัมีความมุง่มั5นที5จะปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานให้ดีขึ ]นอยา่งตอ่เนื5อง และสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ดงันี ] 

1. การเพิ(มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

• การบริหารงานทรัพยากรบคุคล 

เนื5องจากพนกังานเป็นหวัใจสําคญัในการขบัเคลื5อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายที5วางไว้อย่างมั5นคงและยั5งยืน บริษัทฯ 

จึงต้องมีระบบการสรรหาบุคลากรที5มีคณุภาพเข้ามาร่วมงานและการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลกัการที5สําคญั 3 ประการ ได้แก่ หลกัความยุติธรรมและเท่าเทียม หลกัการประเมินผลงาน และหลกัการ

พัฒนาความสามารถ บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที5เข้มแข็ง “Banpu Heart” หล่อหลอมบุคลากรที5มีความ

หลากหลายทั ]งภมูิหลงัและวฒันธรรมให้มีนํ ]าาหนึ5งใจเดียวกนั กล้าที5จะเผชิญความท้าทายต่าง ๆ และส่งผ่านความ

เป็นมืออาชีพสูภ่ายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ทกัษะและความรู้ที5จําเป็นในอนาคต จากเปา้หมายขององค์กร 

แล้วนํามาจดัทําแผนการพฒันาศกัยภาพพนกังานทั ]งทางด้านทกัษะ ความรู้ และความเป็นผู้ นํา รวมถึงส่งเสริมการ

สร้างสมดลุในชีวิตและการทํางานอยา่งมีความสขุ เพื5อให้สอดคล้องกบันโยบายบรรษัทภิบาลในการบริหารทรัพยากร

บคุคล บริษัทฯ ได้จดัตั ]งคณะกรรมการการประเมินค่างาน คณะกรรมการพฒันาองค์กร คณะกรรมการผลตอบแทน 

และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื5อความโปร่งใสและขับเคลื5อนทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มี

สมรรถนะในการทํางานบรรลตุามเปา้หมายขององค์กรที5ตั ]งไว้ 

 

10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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• การพฒันาความเป็นเลศิด้านการผลติและการมีนวตักรรมในองค์กร 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื5อง และสนบัสนุนให้มีนวตักรรมเกิดขึ ]นในองค์กร โดยจดัให้มี

คณะกรรมการส่งเสริมนวตักรรม (Innovation Committee) เพื5อขบัเคลื5อนนวตักรรมให้เกิดขึ ]นทั5วทั ]งองค์กรร่วมกับ

กลุ่มบ้านปูฯ โดยตอบสนองต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ส่งเสริมนวตักรรมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และมี

ความตอ่เนื5องสมํ5าเสมอ ควบคูไ่ปกบัการใช้เทคโนโลยีการผลิตที5มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรตอ่สิ5งแวดล้อม (High 

Efficiency, Low Emissions: HELE) มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื5อง มีความยืดหยุ่น ให้ความสําคญัแก่ลกูค้า

ด้วยการส่งมอบผลิตภณัฑ์ ที5ตรงความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า พร้อมทั ]งแสวงหา

โอกาสการลงทนุใหม่ ๆ จากความต้องการพลงังานหมนุเวียน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานนํ ]า และพลงังานลม 

เป็นต้น สําหรับพนักงานในองค์กร บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 

Management) จัดกิจกรรมที5 มีการนําเสนอแลกเปลี5ยน และประกาศเกียรติคุณแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น 

(Innovation Awards Recognition) ทั ]งในระดบัหนว่ยปฏิบตักิารไปจนถงึระดบัองค์กรเป็นประจําทกุปี 

2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

• การดําเนินธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ยึดมั5นการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที5ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทํา

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื5อให้การปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเป็นไปตาม

มาตรฐานที5ดีในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั ]น ยงัเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของบริษัทฯ ให้คู่ค้าและพนัธมิตรทาง

ธุรกิจได้รับทราบและปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั การดําเนินการเหลา่นี ]เพื5อให้บริษัทฯ บรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคู่

ไปกบัการธํารงไว้ซึ5งมาตรฐานทางจริยธรรม อนัจะนํามาซึ5งประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น 

• การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) และกําหนดแนวปฏิบตัิเกี5ยวกับการต่อต้านการ

คอร์รัปชนัไว้ในคูมื่อจริยธรรมธรุกิจเกี5ยวกบัการให้และรับสนิบน รวมถงึการให้หรือรับของขวญัและการเลี ]ยงรับรองทาง

ธุรกิจ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ ที5บริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้

จดัส่งสินค้า ที5ปรึกษา เจ้าหน้าที5ของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือบคุคลภายนอกอื5นใดเพื5อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางมิ

ชอบ ต้องหลีกเลี5ยงการให้และรับของขวญั ของกําานลั หรือผลประโยชน์อื5นใดจากคู่ค้าหรือผู้ ที5บริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย 

เว้นแต่ในเทศกาลที5มีการให้ของขวญัในมลูค่าที5เหมาะสมกนัตามประเพณี และไม่เกี5ยวข้องกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดชนิดและมูลค่าของขวัญ เพื5อมอบให้

บคุคลภายนอก และจดัให้มีระบบการลงทะเบียนของขวญัที5ผู้บริหารและพนกังานได้รับ เพื5อนําไปใช้ประโยชน์ในด้าน

ตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม  

นอกจากนี ] บริษัทฯ ยังมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนเพื5อเป็นกลไกให้พนักงาน

สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี5ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดย

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการรักษาข้อมลูที5ได้จากรายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั สําหรับช่องทางแจ้งเรื5องร้องเรียน 

พนกังานและบคุคลภายนอกสามารถแจ้งเรื5องร้องเรียนโดยสง่จดหมายถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาของบริษัท หรือแจ้งผา่นทาง https://www. banpupower.co.th/complaints_handling 

• การปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อกําหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 

บริษัทฯ ยึดมั5นในหลักการกํากับดูแลกิจการที5ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ที5เกี5ยวข้อง รวมถึง

มาตรฐานการดําเนินงานในระดบัสากล บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการเพื5อสร้างความมั5นใจ ในการดําเนินงานให้เป็นไป

ตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคมุความสอดคล้องตามกฎหมายและ
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ข้อกําหนดภายนอก (Corporate Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการสอบทานคุณภาพ

ภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review: QAR) ซึ5งนอกจากจะสร้างความมั5นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายครบถ้วนแล้ว ยงัเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ5ง 

• การจดัการความเสี5ยง 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการบริหารความเสี5ยง เนื5องจากจะทําให้สามารถตอบสนองตอ่ความเปลี5ยนแปลง

ทั ]งภายในและภายนอกได้อยา่งรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับเอานโยบายและคูมื่อการบริหารความเสี5ยงมาจาก บริษัท บ้านป ู

จําากดั (มหาชน) (Banpu’s Risk Management Policy & Manual) เพื5อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี5ยงของ

องค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี5ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวงัและติดตามการ

ปอ้งกนัและแก้ไขโดยการรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทกุไตรมาส 

• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดําเนินงาน เนื5องจากการดําเนินงานใน

โรงไฟฟ้านั ]นมีความเสี5ยงและอาจก่อให้เกิดอนัตรายหากมีการดําเนินงานที5ไม่ปลอดภยั ทั ]งจากสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน และความตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทํางาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในองค์กร โดย

การกําหนดเปา้หมาย 3 ประการ ได้แก่  

1) ไม่มีอบุตัิการณ์เกิดขึ ]น (Zero Incident) โดยการปอ้งกนัและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทํางานที5ไม่ปลอดภยั 

2) ไม่เกิดอบุตัิการณ์ซํ ]า (Zero Repeat) โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที5สาเหต ุเพื5อปอ้งกนัไม่ให้เกิดเหตซุํ ]า ในกรณีเดิม 

3) ไมล่ะเว้นในการปฏิบตัติามกฎ ข้อบงัคบั และมาตรฐานการปฏิบตัด้ิานความปลอดภยั (Zero Compromise)  

    โดยการปฏิบตัติามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด และเข้มงวด 

• สิ5งแวดล้อม 

ในการพฒันาธรุกิจควบคูไ่ปกบัการรักษาคณุภาพสิ5งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานที5ชดัเจน เป็นไป

ตามระบบการจัดการสิ5งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั ]งแต่การศึกษา และการประเมินผลกระทบ

สิ5งแวดล้อมก่อนดําเนินโครงการเพื5อให้มีมาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบตอ่สิ5งแวดล้อมที5เหมาะสมในแตล่ะโครงการ

ตามที5กฎหมายกําหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ การ

ป้องกันผลกระทบที5แหล่งกําเนิดและการจัดการสิ5งแวดล้อมที5เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นอกจากนี ] บริษัทฯ ยัง

ดําเนินการลดผลกระทบต่อสิ5งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าและมีการตรวจสอบจากองค์กรที5เป็นอิสระอย่างสมํ5าเสมอ 

เพื5อให้มั5นใจว่าแต่ละโครงการมีการจดัการสิ5งแวดล้อมที5เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอด

ระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัได้กําหนดกลไกในการทบทวนความเสี5ยงด้านสิ5งแวดล้อมเพื5อการป้องกนั

และปรับปรุงอยา่งตอ่เนื5อง 

• ชมุชนและสงัคม 

การยอมรับจากชมุชนและสงัคมเป็นปัจจยัที5สําคญัในการพฒันาและดําเนินโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ให้ความสําคญั

กบัการดําเนินงานด้านชมุชนและสงัคมด้วยการให้คนในพื ]นที5และภาครัฐมีส่วนร่วม ตั ]งแต่ช่วงเริ5มศกึษาความเป็นไป

ได้ของโครงการช่วงดําเนินโครงการและช่วงสิ ]นสดุโครงการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้เสียและความ

ต้องการด้านตา่ง ๆ ในการพฒันาเพื5อให้เกิดคณุคา่อย่างยั5งยืนในทกุที5ที5บริษัทฯ ดําเนินกิจการและรักษาพนัธะสญัญา

ที5ให้ไว้กบัชมุชน รวมถึงการจ้างงาน การพฒันาโครงสร้างพื ]นฐานตามความเหมาะสม การชําระภาษีอย่างครบถ้วน

เพื5อใช้ในการพฒันาท้องถิ5น และกิจกรรมอื5น ๆ ที5จะสร้างคณุค่าต่อการพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างยั5งยืน ซึ5งถือเป็น 

สว่นหนึ5งของการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมในกระบวนการผลติ (In-Process CSR) 
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10.2 ผลการดาํเนินงานเพื(อผลักดนัการดาํเนินงานด้านความยั(งยืนในปี 2562 

บริษัทฯ มีการจดัตั ]งคณะกรรมการด้านความยั5งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื5อขบัเคลื5อนการ

ดําเนินงานด้านความยั5งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที5บริหารเป็นประธานและผู้บริหารระดบัสงูทกุคน รวมถึงผู้บริหารสงูสดุของ

หน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการซึ5งมีหน้าที5ในการกําหนดนโยบายด้านความยั5งยืนและนโยบายอื5น ๆ ที5เกี5ยวข้อง รวมถึงกําหนด

แผนกลยุทธ์และติดตามผลการดําเนินงาน เพื5อให้มั5นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มี

ความสามารถในการแข่งขนั มีการจดัการความเสี5ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี5ยนแปลงและเติบโตได้

อย่างยั5งยืน นอกจากนี ] บริษัทฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านสิ5งแวดล้อม สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการ (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ผา่นรายงานการพฒันาที5ยั5งยืนประจําปี เพื5อให้ผู้ มีสว่นได้เสียรับทราบผลการดําเนินงาน ในปีที5

ผา่นมา และสามารถสง่ข้อเสนอแนะตอ่บริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายที5เกี5ยวข้องกบัการพฒันาที5ยั5งยืนเพิ5มเตมิ ดงันี ] 

• นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) 

บริษัทฯ ประกาศนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพเพื5อเป็นกรอบในการดําเนินงานเพื5อหลีกเลี5ยง และลดความ

เสี5ยงด้านผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพอนัเนื5องมาจากการดําเนินโครงการ โดยเลือกสถานที5ตั ]งโครงการ

ที5ไม่อยู่ในพื ]นที5ที5มีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น พื ]นที5มรดกโลก พื ]นที5คุ้มครองโดยสหภาพ

นานาชาติเพื5อการอนรัุกษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature: 

IUCN) ประเภท 1-4 เป็นต้น อีกทั ]ง มีการศึกษาเพื5อวางแผนลดผลกระทบที5อาจเกิดขึ ]นก่อนเริ5มดําเนินการก่อสร้าง

โครงการ เพื5อลดผลกระทบที5อาจเกิดขึ ]นให้ได้มากที5สดุ และสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียที5เกี5ยวข้อง 

• นโยบายการดําเนินงานเพื5อสาธารณประโยชน์ (Philanthropy Policy) 

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการดําเนินงานเพื5อสาธารณประโยชน์ เพื5อเป็นกรอบในการดําเนินโครงการความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมที5ไม่เกี5ยวข้องกบัการดําเนินงาน หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยตรง (After-Process CSR) และการ

บริจาคเพื5อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดย บริษัทฯ กําหนดกรอบ ในการดําเนินงานเพื5อสาธารณประโยชน์ใน 7 กรณี 

ได้แก่ 

1) ด้านการศกึษา  

2) ด้านสาธารณสขุ  

3) ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ  

4) ด้านสิ5งแวดล้อม  

5) ด้านศลิปะและวฒันธรรม  

6) สวสัดกิารสงัคม  

7) การบริจาคและชว่ยเหลือในกรณีเกิดภยัพิบตั ิ 

นอกจากนี ] บริษัทฯ จะไมส่นบัสนนุโครงการหรือองค์กรที5ขดัตอ่กฎหมาย ไมโ่ปร่งใส ผิดหลกัจริยธรรม ขดัตอ่ความเป็น

ชาต ิหลกัศาสนา และขดัตอ่คูมื่อจริยธรรมของบริษัทฯ 

• นโยบายหว่งโซอ่ปุทานที5ยั5งยืน (Sustainable Supply Chain) 

บริษัทฯ ประกาศนโยบายห่วงโซ่อปุทานที5ยั5งยืนด้วยตระหนกัดีว่าธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้า มีสว่นในการสร้างความ

ยั5งยืนให้กบัการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ5งแวดล้อม บริษัทฯ จงึมีความมุ่งหวงัที5จะมีสว่นในการสร้างการพฒันาที5

ยั5งยืนให้เกิดในหว่งโซอ่ปุทาน โดยมีกรอบในการดําเนินการดงันี ]  

o บรูณาการเปา้หมายทางด้านสิ5งแวดล้อม สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการที5ดีไปสูก่ลยทุธ์หว่งโซอ่ปุทาน เพื5อ

แสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและลดความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ ]น  
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o มีการประเมินคู่ค้าในมิติด้านสิ5งแวดล้อม สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการที5ดี เพื5อให้มั5นใจว่าความเสี5ยงที5

อาจเกิดขึ ]นในหว่งโซอ่ปุทานได้ถกูประเมินและมีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  

o มีการจดัซื ]อจดัจ้างที5โปร่งใสตามคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ  

o ร่วมมือกบัคู่ค้าที5มีการบริหารจดัการตามหลกัจริยธรรม คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ5งแวดล้อม 

เคารพสทิธิมนษุยชน เป็นไปตามจรรยาบรรณคูค้่าและนโยบายที5เกี5ยวข้องของบริษัทฯ  

o มีกระบวนการที5ทําให้มั5นใจว่าคู่ค้ามีการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการดําเนินงาน ตาม

มาตรฐานด้านแรงงานในระดบันานาชาติ

o สนบัสนนุการจดัซื ]อจดัจ้างท้องถิ5นในทกุประเทศที5บริษัทฯ ดําเนินงาน   

o ส่งเสริมให้คู่ค้านําหลกัการดําเนินงานด้านความยั5งยืนของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิในห่วงโซ่อปุทาน มีการพฒันา

อยา่งตอ่เนื5อง และสง่เสริมนวตักรรมในกระบวนการ  

o เปิดเผยข้อมลูผลการดําเนินงานด้านความยั5งยืนที5เกี5ยวข้องกบัห่วงโซ่อปุทานอย่างสมํ5าเสมอต่อผู้ มีส่วนได้

เสียที5เกี5ยวข้อง 

• การดําเนินงานเพื5อตอบสนองตอ่ความท้าทายด้านความยั5งยืน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความท้าทายที5อาจส่งผลกระทบการต่อการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั5งยืน ซึ5งในปัจจบุนั 

ความเสี5ยงและความท้าทายใหม่ ๆ นั ]นเกิดขึ ]นอยา่งรวดเร็วและสง่ผลกระทบในวงกว้างกวา่ที5เคยเป็นมาในอดีต ในปีที5

ผา่นมา บริษัทฯ จงึมีการปรับตวัเพื5อตอบสนองตอ่ความท้าทายด้านความยั5งยืนที5สําคญั ได้แก่ 

1) การเปลี5ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) การเปลี5ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นความท้าทาย

และโอกาสที5สําคญัของบริษัทฯ ในบางประเทศที5บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจภาครัฐกําหนดนโยบายและ

กฎหมายที5เกี5ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที5เข้มงวดมากขึ ]น เพิ5มการสนับสนุนพลงังานทดแทน 

เทคโนโลยีสะอาด และการผลิตไฟฟ้าในแบบกระจายตวั (Decentralized Power Generation) ซึ5งสง่ผลต่อ

รูปแบบการซื ]อขายพลงังานแบบใหมใ่นอนาคต  

การเปลี5ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นสิ5งที5ท้าทายและเป็นโอกาสสําคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้ ผลิตพลังงาน 

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจดัการดงันี ]  

• กําหนดเปา้หมายในการลดอตัราการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 ภายใน ปี 2563 

เมื5อเทียบกบัปี 2555  

• แสวงหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ด้วยเป้าหมายสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจาก 

พลงังานหมนุเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ซึ5งปัจจุบนั บริษัทฯ มีสดัส่วนของพลงังาน

หมนุเวียนแล้วประมาณร้อยละ 10 ของการลงทนุทั ]งหมด 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในโรงไฟฟ้าที5ดําเนินการผลิต ใน

ปัจจุบัน เพื5อเพิ5มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อต้มนํ ]าเพื5อให้เกิดการเผาไหม้ที5สมบรูณ์

ขึ ]น ลดการใช้เชื ]อเพลิง ลดการสญูเสียความร้อน และลดการเกิดมลสาร เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุง

หม้อต้มเพื5อรองรับเชื ]อเพลงิอื5น ๆ เชน่ ก๊าซธรรมชาต ิเป็นต้น  

• พฒันาโครงการใหมโ่ดยใช้เทคโนโลยีที5สะอาด รวมถงึนําการกําหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) 

ซึ5งเป็นต้นทนุจากการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เช่น ระบบการซื ]อขายใบอนญุาต ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

(Emission Trading Scheme) และภาษีคาร์บอน เป็นต้น มาร่วมในการพิจารณาความคุ้มค่าของ

โครงการและมีการออกแบบก่อสร้างเพื5อให้สามารถรองรับความเสี5ยงจากการเปลี5ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ  
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• ศึกษาและเฝ้าระวงัผลกระทบจากการเปลี5ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสมํ5าเสมอผ่านระบบการ

บริหารจดัการความเสี5ยง เพื5อนํามาใช้ในการเตรียมความพร้อมทั ]งทางด้านกฎระเบียบที5อาจนํามา

บงัคบัใช้ความต้องการพลงังานแหลง่ตา่ง ๆ ของแตล่ะประเทศที5เป็นเปา้หมายในการลงทนุ เป็นต้น  

• นําระบบการบริหารความต่อเนื5องของธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) 

มาใช้ในการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤต 

2) การเปลี5ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่จากแนวโน้มการเปลี5ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้พลงังานของผู้บริโภครวมถึงกฎระเบียบที5เกี5ยวข้องมุ่งเน้นไปที5เทคโนโลยีพลงังานสะอาด

และไม่ขึ ]นกับระบบส่งไฟฟ้าศูนย์กลางมากขึ ]น  (Decentralized Power Generation) ทําให้ เกิดการ

เปลี5ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหลาย ๆ ประเทศ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจดัการเพื5อตอบสนอง 

ตอ่การเปลี5ยนแปลง ดงันี ]  

• เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน บริษัทฯ เตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี5ยนแปลง 

เทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตพลงังานในอนาคต เช่นในปีที5ผ่านมา บริษัทฯ สนบัสนนุกลุม่บ้านปฯู ใน

โครงการนําร่องในการใช้เทคโนโลยีไมโครกริด (Microgrid) ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน

เหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสงูร่วมกบัการออกแบบเพื5อให้เหมาะสม

กับพื ]นที5ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี5 ปุ่ น นอกจากนี ] ยังมีการใช้เทคโนโลยี

ประสทิธิภาพสงูและเป็นมิตรตอ่สิ5งแวดล้อมในโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงที5อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง เป็นต้น  

• เทคโนโลยีการซื ]อขายไฟฟา้และพลงังาน บริษัทฯ ได้ศกึษาเพื5อเตรียมความพร้อมในการเสนอพลงังาน

ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต เช่น การซื ]อขายพลงังาน (Energy Trading) ซึ5งอาจมี

การซื ]อขายระหวา่งเอกชนเพิ5มมากขึ ]น และการขายพลงังานร่วมกบัใบรับรองพลงังานสะอาด (Green 

Certificate) ซึ5งเริ5มมีใช้ในบางประเทศ เช่น ประเทศญี5ปุ่ น เป็นต้น โดยในปีที5ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ5ม

ดําเนินการขายพลงังานในประเทศญี5ปุ่ นเป็นแหง่แรก  

• เทคโนโลยีด้านดิจิทลัร่วมกับกลุ่มบ้านปูฯ ในการจดัตั ]ง Digital Center of Excellence กําหนดกลุ่ม

ทักษะที5จําเป็นสําหรับออกแบบหลกัสูตรที5จําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื5อเพิ5มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั และเตรียมความพร้อมในการรับมือตอ่การเปลี5ยนแปลงและปรับตวัสูก่าร

ทํางานในบริบทที5มีความเป็นดิจิทลัมากขึ ]นในอนาคตผ่านหลกัสตูรการเรียนรู้เชิงปฏิบตัิการออนไลน์

ของ Banpu Digital Academy นอกจากนี ] หน่วยงานดงักล่าวยงัทําหน้าที5กําหนดกลุ่มทกัษะสําหรับ

ออกแบบและหลกัสตูรที5จําเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังานเพื5อเพิ5มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน เช่น การนําระบบ Predictive Maintenance มาใช้ร่วมกับการจัดการระบบสารสนเทศใน

โรงไฟฟา้ เป็นต้น นอกจากนี ] ยงัสร้างความตระหนกัและเพิ5มความมั5นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber 

Security) เพื5อปอ้งกนัภยัคกุคามทางไซเบอร์ที5มีเพิ5มขึ ]นในปัจจบุนั 

• การสนบัสนนุเปา้หมายด้านความยั5งยืนของสหประชาชาต ิ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ตระหนกัถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ5งในการสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาที5ยั5งยืนแห่งสหประชาชาต ิ

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีตวัอยา่งโครงการที5ตอบสนองตอ่เปา้หมาย SDGs ที5สําคญั ได้แก่ 
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กลยุทธ์การปรับตวัเพื(อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

เนื5องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจงึเห็นโอกาสและศกัยภาพใน

การลดก๊าซเรือนกระจกทั ]งทางตรง (Scope 1) จากการใช้เชื ]อเพลิงต่าง 

ๆ และทางอ้อม (Scope 2) จากการซื ]อไฟฟ้าและพลงังานอื5น ๆ ภายใต้

นโยบาย Climate Change ที5ประกาศเมื5อปี  2561 บ ริษัทฯ มีการ

ตั ]งเป้าหมายในการลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 ภายในปี 2563 เมื5อเทียบกับปี 2555 รวมทั ]งขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนให้มี

สดัส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของการลงทุนทั ]งหมดภายในปี 2568 ปัจจุบนัมีสดัส่วนของพลงังานหมนุเวียนแล้ว 

ประมาณร้อยละ 10 ของการลงทนุทั ]งหมด โดยสามารถผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนได้กวา่ 233.7 เมกะวตัต์ 

โครงการลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที(โรงไฟฟ้าเจิ Zงติ Zง  

จากประเด็นคณุภาพอากาศในจีน ซึ5งส่งผลต่อสขุภาพของประชาชน ทํา

ให้มีการกําหนดนโยบายคณุภาพอากาศที5เข้มงวดมากขึ ]นตั ]งแต่ปี 2559 

โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่ง จึงต้องเร่งปรับตวัเพื5อให้

การปลอ่ยมลสารเป็นไปตามคา่มาตรฐานใหม ่โรงไฟฟา้เจิ ]งติ ]งเป็นหนึ5งใน

โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที5ต้องการปรับตัวเพื5อให้ทันต่อการเปลี5ยนแปลง

ทางด้านกฎระเบียบ ข้อบงัคบั แตเ่นื5องด้วยข้อจํากดัด้านพื ]นที5ของโรงไฟฟ้า ทําให้ไม่สามารถติดตั ]งเครื5องกําาจดั NOx 

ได้ หากมีการขยายพื ]นที5 บริษัทฯ จําเป็นจะต้องลดการจา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ ]า ซึ5งจะสง่ผลกระทบตอ่ลกูค้าบริษัทฯ 

จงึหาวิธีการพฒันาปรับปรุงคณุภาพอากาศโดยที5ไม่ต้องหยดุดําเนินการผลิต โดยพนกังานของบริษัทฯ ร่วมกนัศกึษา

กระบวนการเกิด NOx และ การปรับปรุงเครื5องจกัรหลายจดุ เช่น การตดัแยก Economizer เพื5อใช้พื ]นที5ในการติดตั ]ง

เครื5องจกัร การติดตั ]งหวัฉีดพน่นํ ]าเพื5อควบคมุอณุหภมูิภายในเตาเผา เป็นต้น สง่ผลให้สามารถลดการ ปลอ่ย NOx จน

อยู่ในระดบัมาตรฐานและช่วยเพิ5มประสิทธิภาพของหม้อต้มไอนํ ]า โดยสามารถคํานวณคุณค่าเชิงเศรษฐกิจได้ถึง

ประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 5 ปี โครงการนี ] ถกูนําเสนอและได้รับรางวลันวตักรรมดีเดน่ในงาน Banpu 

Innovation Convention ครั ]งที5 7 เมื5อเดือนเมษายน 2562 

 
สําหรับโรงไฟฟ้าจากบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด ได้มีการ

วิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสียและความคาดหวงัตา่ง ๆ ตั ]งแตเ่ริ5มเปิดดําเนินโครงการและมีการทบทวนอยา่งสมํ5าเสมอจนถงึ

ปัจจบุนั เพื5อวางแผนการดําเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้ มีสว่นได้เสียในพื ]นที5โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจง

และเหมาะสมมากยิ5งขึ ]น นอกจากนี ] กระบวนการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสียยงัเป็นเครื5องมือในการสื5อสารที5ดี เนื5องจาก

สามารถสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนตอ่โครงการ ก่อให้เกิดการรับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื ]นที5 ในการ

พัฒนาชุมชน ทั ]งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น บริษัทฯ ได้ถ่ายทอด

นโยบายผ่านคณะกรรมการบริษัท และมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานผ่านการประชุมประจําเดือน และการ

ตรวจสอบร่วมกบัพนัธมิตรธรุกิจปีละ 1 ครั ]ง  
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บริษัทฯ มีเปา้หมายในการเพิ5มสดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนให้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 

เพื5อตอบสนองต่อความเสี5ยงด้านการเปลี5ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ5งถือเป็นปัจจยัสําคญั

ในการสร้างความเปลี5ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที5ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ในจีนและญี5ปุ่ นอยา่งตอ่เนื5อง และได้ดําเนินการขยายกําลงัผลติไฟฟา้จากพลงังานลมไปยงัเวียดนามตาม

แผนกลยทุธ์ที5ได้กําหนดไว้ นอกจากนี ] ยงัมองหาโอกาสในการลงทนุในโครงการพลงังานหมนุเวียนอื5น ๆ ตามที5ภาครัฐ

ในแตล่ะประเทศให้การสนบัสนนุ เพื5อตอบสนองตอ่ความต้องการพลงังานสะอาดที5เพิ5มมากขึ ]นในอนาคต  

ในปีที5ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ5งใน “หุ้นยั5งยืน” หรือ Thailand 

Sustainability Investment ซึ5งเป็นรายชื5อของบริษัทจดทะเบียนที5ดําเนินธุรกิจอย่างยั5งยืนโดยคํานึงถึงสิ5งแวดล้อม 

สงัคม และการกํากับดูแลกิจการที5ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที5 2 การที5

บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกนี ]แสดงถึงมาตรฐานการดําเนินงาน ผลสมัฤทธ̧ิ และการพฒันาอย่างต่อเนื5องในการ

ดําเนินงานด้านความยั5งยืนและรับผิดชอบต่อสงัคม สร้างคณุค่าให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างสมดลุ ทั ]งทางด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม และสิ5งแวดล้อม 

10.3 กจิกรรมเพื(อประโยชน์ต่อสังคมและสิ(งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที(ผ่านมา 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและ

สนบัสนุนกิจกรรมด้านสงัคม การพฒันาชุมชน และการอนุรักษ์สิ5งแวดล้อม รวมทั ]งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที5

บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื5องตามนโยบายของรัฐบาลจีน อนัจะนํามาสูค่วามสมัพนัธ์ที5ดีระหว่าง 2 ประเทศ และ

เป็นการดําเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดําเนินธรุกิจของกลุม่บริษัทบ้านปฯู รวมทั ]งการยดึมั5นในแนว

ทางการเป็นพลเมืองที5ดี ในทุกพื ]นที5ที5บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอีกด้วย การดําเนินงานที5เป็นมิตรกับสิ5งแวดล้อม และ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนสะท้อนความมุ่งมั5นของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม นอกจากนี ] บริษัทฯ 

ยงัให้การสนบัสนนุและชว่ยเหลือชมุชนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟา้มาอยา่งตอ่เนื5องใน กิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ] 

• การพฒันาด้านการศกึษา  

ในปี 2562 นี ] ถือเป็นปีที5 11 ซึ5งสํานกังานใหญ่ของ BIC และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ได้มอบกระเป๋านกัเรียน 

เครื5องนอน และทนุสนบัสนนุจํานวน 50,000 หยวน ให้แก่นกัเรียนที5มีความผิดปกติทางร่างกายที5โรงเรียนเด็กพิเศษ 

หลวนหนานบ้านป ูเมืองหลวนหนาน เพื5อพฒันาด้านการศกึษาและคณุภาพชีวิต นอกจากนี ] โรงไฟฟ้าพลงังานความ

ร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) ที5ดําเนินงานภายใต้ Zouping Peak CHP Co. Ltd. ได้บริจาคโต๊ะและเก้าอี ]นักเรียน

จําานวน 360 ชดุแก่โรงเรียน Zouping Second Experimental Primary School เพื5อสนบัสนนุการเรียนการสอนของ

ทางโรงเรียนอีกด้วย 
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• การพฒันาด้านกีฬา  

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าเจิ ]งติ ]ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจํานวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทเบิลเทนนิส

แห่งชาติเมืองเจิ ]งติ ]ง เพื5อสนบัสนนุการฝึกซ้อมและการแข่งขนัของนกักีฬาของสโมสร บ้านป ูฟิตเนส คลบั (หรือชื5อเดิม

คือ สโมสรบ้านป ูเทเบลิเทนนิส คลบั) ซึ5งโรงไฟฟา้เจิ ]งติ ]งได้ให้การสนบัสนนุสโมสรดงักลา่วมาแล้ว 16 ปี  

 
 

ประเทศไทย 

1. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  

ในปี 2562 พนักงานจิตอาสาของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ CSR Ideas of the 

Year ที5จัดขึ ]นโดย บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) เพื5อสนับสนุนให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ริเริ5มแนวคิดการทํา

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมภายใต้ 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ ชมุชน สงัคม และ สิ5งแวดล้อม โดยกลุ่มพนกังานที5

ได้รับคดัเลือกนําเงินสนับสนุนไปดําเนินกิจกรรมในพื ]นที5จริง 1 วนัทํางาน โดยไม่ถือเป็นวนัลาหยุด กิจกรรมความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมที5พนกังานจิตอาสาของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ริเริ5มและดําเนินการมีดงันี ] 

• กิจกรรม “สาบเสอื”  

กิจกรรม “สาบเสือ” มีจดุประสงค์เพื5อรักษาระบบนิเวศน์ในป่า โดยการร่วมมือกนัระหวา่งพนกังานจิตอาสาของ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ และเจ้าหน้าที5ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพิทักษ์ป่ากําจัดต้น “สาบเสือ” (Siam Weed) ที5

บริเวณทุง่หนองผกัชี อทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ ต้นสาบเสือเป็นต้นไม้พนัธุ์ตา่งถิ5นที5รุกรานพนัธุ์ไม้ที5อาศยัในถิ5นที5

อยู่เดิม ถือเป็นตวัการที5ทําาให้ความอดุมสมบรูณ์ของป่าลดลง การถอนต้นสาบเสือครั ]งนี ] จึงช่วยป้องกนัไม่ให้

สตัว์ป่าย้ายออกนอกพื ]นที5และทําให้กลุม่อนรัุกษ์สามารถเข้าศกึษาธรรมชาตไิด้งา่ย  

 

• กิจกรรม “Virtual Run for 3 Country Kids”  

กิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids นี ] ริเริ5มโดยพนกังานจิตอาสาของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ที5มุ่งสนบัสนนุให้

พนักงานกลุ่มบ้านปูฯ และบุคคลภายนอกที5เข้าร่วมกิจกรรมมีสขุภาพดีขึ ]นด้วยการสะสมระยะทางในการวิ5ง 

แล้วนํามาแลกเป็นของขวญั ของเล่น เครื5องเขียน และอปุกรณ์กีฬาเพื5อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในประเทศ

ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ซึ5งล้วนเป็นประเทศที5กลุ่มบ้านปูฯ ดําเนิน
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ธุรกิจอยู่  กิจกรรมนี ]จึงไม่เพียงได้รับความร่วมมือจากพนักงานกลุ่มบ้านปูฯ ทั ]ง 3 ประเทศ แต่ยังสร้าง

ความสมัพนัธ์ที5ดีระหวา่งพนกังานและบคุคลภายนอกอีกด้วย 

• กิจกรรมจบัมือ BNK  

ชื5อกิจกรรมจบัมือ BNK นั ]น มาจากชื5อย่อของโรงเรียนบ้านนาก้า เพราะเป็นกิจกรรมที5พนกังานจิตอาสาของบ้าน

ปู เพาเวอร์ฯ ได้ร่วมแรงกันสร้างลานอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนบ้านนาก้า ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา 

จงัหวดัน่าน เพื5อให้นกัเรียนได้มีพื ]นที5ในการเล่นกีฬาและทํากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเชิญชวนให้พนกังานร่วมกัน

บริจาคของใช้แล้วที5ยงัมีสภาพดีอยู ่เช่น โต๊ะพบัอเนกประสงค์ เสื ]อผ้า หนงัสือเรียน หนงัสือนิทาน หนงัสืออา่นเลน่ 

ของเลน่ ตุ๊กตา ฯลฯ เพื5อนํามามอบให้นกัเรียน คณุครู และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 

2.    โรงไฟฟ้าบแีอลซีพ ี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ5งดําเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัด

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ชมุชนและหน่วยงานราชการให้ข้อมลูข่าวสารด้านการดําเนินงานและคณุภาพ

สิ5งแวดล้อมและรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื5องทุกไตรมาส อีกทั ]งยงัมีกิจกรรมด้านสงัคม การพฒันาชุมชนและการ

อนรัุกษ์สิ5งแวดล้อมที5สําคญัในปี 2562 คือ 

• การอนรัุกษ์สิ5งแวดล้อม  

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์สิ5งแวดล้อมเป็นอย่างยิ5ง จึงมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยเพื5อหา

รูปแบบการดําเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกบัสิ5งแวดล้อมที5สดุ เช่น ร่วมมือกบัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทยในโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื ]องต้นในการนําก๊าซจากการผลิตไฟฟ้ามารวมกับก๊าซ

ไฮโดรเจนเพื5อผลิตเมทานอลแล้วนํากลบัมาใช้เป็นเชื ]อเพลิงใหม่ได้ โครงการลดขยะพลาสติกในโรงไฟฟ้า ซึ5งปี 

2562 ที5ผ่านมานี ] รวมจํานวนขยะพลาสติกที5ลดได้ 430 กิโลกรัม จากเป้าหมาย 500 กิโลกรัม และโครงการ

ศกึษาความเป็นไปได้ในการนํานํ ]ามนัไบโอดีเซลมาใช้ทดแทนนํ ]ามนัดีเซลในการจดุเตาหม้อต้มนํ ]าของโรงไฟฟ้า 

ซึ5งจะเริ5มต้นใช้งานจริงในปี 2563 

 

นอกจากนั ]น ในปี 2562 ยงัมีโครงการฟื]นฟูธรรมชาติในพื ]นที5โดยรอบ เช่น ร่วมกบัหน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน 

จงัหวดัระยอง จดัทําโครงการฟื]นฟรูะบบนิเวศทางทะเลและการเพาะเลี ]ยงปะการังที5เกาะสะเก็ดและเกาะไก่เตี ]ย 

โครงการ “สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์นํ ]ากับบีแอลซีพี” ปีที5 17 ซึ5งเป็นกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบเกาะ
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สะเก็ดทั ]งบริเวณชายหาดและใต้นํ ]าและกิจกรรมปลอ่ยพนัธุ์กุ้ งกลุาดํา แมพ่นัธุ์ปมู้าและลกูปมู้า รวมจํานวนกวา่ 

2 ล้านตวั โครงการสร้างฝายชะลอนํ ]าเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ¸ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวง เป็นโครงการจิตอาสาร่วมกบักลุ่มโรงไฟฟ้า ปีที5 9 โครงการรักษ์ป่าชายเลนกบับีแอลซีพี และ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางนํ ]า และโครงการเก็บขยะชายฝั5งสากลร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 

• กจิกรรมด้านสังคมและการพฒันาชุมชน  

ในปี 2562 มีโครงการที5สําคญั ได้แก่ โครงการอิฐบล็อกปพืู ]น วิสาหกิจชมุชนเขาไผ่ เป็นโครงการที5ทางโรงไฟฟ้า

บีแอลซีพีทําต่อเนื5องมาตั ]งแต่ปี 2561 โครงการตามแผนแม่บทพฒันาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็ก และโครงการ

มอบทนุการศกึษานกัเรียนเรียนดีกบับีแอลซีพี ปีที5 16 โครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงเพื5อโครงการสร้าง

ศูนย์ต้นแบบคนต้นแบบด้านเกษตรและสขุภาพ โครงการพฒันาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (Vocational 

Electrical System Engineering Practice College: V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ประจําปีการศึกษา 2562 เพื5อผลิตช่างเทคนิคที5มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

โครงการร่วมกบัสมาคมเพื5อนชมุชน ปีที5 8 โครงการผ้าป่าสามคัคี ปีที5 14 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

• โรงไฟฟา้หงสา  

โรงไฟฟ้าหงสา ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จํากดั บริษัทร่วมค้าของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ใน สปป.

ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที5ถูกโยกย้ายไปยังพื ]นที5ที5 รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยมี

จดุมุ่งหมายเพื5อให้ครอบครัวเหล่านั ]นพ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี มีเป้าหมายว่ารายได้ของแต่ละครอบครัว

ต้องเพิ5มขึ ]นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสงูกว่าขีดความยากจนในปี 

2563  

ในปี 2562 จงึมีการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมด้วย แผนการดําเนินงานตา่ง ๆ ได้แก่ ระบบเฝา้ระวงัสขุภาพตอ่

ชมุชนในเชิงรุก การพฒันาศนูย์การเรียนรู้เกษตรในที5สงูและโครงการสง่เสริมอาชีพทางเลือกให้แก่ชมุชนในพื ]นที5ที5

รัฐบาลจดัสรรไว้ให้การจดัตั ]งสหกรณ์ชุมชน การสร้างกลไกรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินของชุมชนเพื5อเตรียมความ

พร้อมของชุมชนในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที5อาจเกิดขึ ]น และการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในชุมชนที5

ทํางานภายในเหมือง (Woman Empowering) นอกจากนี ] โรงไฟฟ้าหงสายงัได้มีกิจกรรมสร้างเสริมความสมัพนัธ์

อนัดีกบัชมุชน เชน่ การทอดกฐินใหญ่ประจําปี เป็นต้น 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามเป็นอีกหนึ5งในประเทศที5บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ กําลงัพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมในจงัหวดัซ็อกจงั บริษัทฯ มีพนัธกิจในด้านการสร้างความสมดลุระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการ

พัฒนาชุมชนและสิ5งแวดล้อม และการดําารงสถานะพลเมืองดีในทุกพื ]นที5ที5บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ รวมทั ]งให้

ความสําคญักบัเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื5อสร้างรากฐานในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ

อยา่งยั5งยืน 

• การมอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียนในจงัหวดัซอ็กจงั  

บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มอบทนุการศกึษาและจกัรยานจําานวน 200 คนั รวมมลูค่าทั ]งสิ ]น 20,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่

นกัเรียนที5เรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์จากหลายโรงเรียนในจงัหวดัซ็อกจงั สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม การ

มอบทนุในครั ]งนี ]เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ ที5เน้นสนบัสนนุด้านการเรียนรู้ซึ5งเป็น

รากฐานสําคญัที5จะพฒันาคนเพื5อให้สามารถขบัเคลื5อนชมุชนและสงัคมสูก่ารพฒันาอยา่งยั5งยืน 

 

• การบริจาคเงินจากกิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids ให้แก่บ้านเดก็กําพร้าและพิการ  

จากกิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids ที5พนักงานบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานและ

บุคคลภายนอกร่วมกนัวิ5งการกศุลเพื5อสะสมระยะทางในการวิ5ง และนํามาแลกเป็นสิ5งของบริจาคให้แก่เด็กด้อย

โอกาสในประเทศที5กลุ่มบ้านปูฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ เมื5อสิ ]นสุดกิจกรรมมีผู้ เข้าร่วมวิ5งเพื5อบริจาคให้กับเวียดนาม

จําานวน 45 คน โดยสะสมระยะทางวิ5งเฉลี5ยคนละ 60 กิโลเมตร คิดเป็นเงินบริจาคทั ]งสิ ]น 78,600 บาท และได้นํา

เงินดงักลา่วไปมอบให้บ้านเดก็กําพร้าและพิการในจงัหวดัซอ็กจงั 
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ประเทศญี(ปุ่น 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จํากัด หรือ BPPJP เป็นบริษัทย่อยของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในประเทศญี5ปุ่ น ยึดมั5นแนว

ทางการเป็นพลเมืองที5ดีในทกุพื ]นที5ที5เข้าไปดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ5งแวดล้อมในฐานะพลเมืองของ

ชมุชนและสงัคม บริษัทฯ จงึได้สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการพฒันาชมุชนดงัตอ่ไปนี ] 

• การเข้าร่วมในข้อตกลงการจา่ยไฟฉกุเฉินเมื5อเกิดพิบตัภิยั  

นอกจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นาริไอสขึองบริษัทฯ จะมีสว่นช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชนฟกุชิุมะ 

ตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนของรัฐบาลญี5ปุ่ นภายหลงัวิกฤติการณ์แผ่นดินไหวและคลื5นสึนามิ 

เมื5อปี 2554 แล้ว จากการศกึษาลงพื ]นที5เพื5อรับฟังความคิดเห็นของชาวเมืองไอสวึากามตัส ึพบว่าภาวะขาดแคลน

ไฟฟ้าเป็นสิ5งที5ผู้คนกงัวลหากเกิดเหตภุยัพิบตัิ บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเรื5องการส่งมอบพลงังานอย่างมั5นคงและ

ต่อเนื5อง จึงติดตั ]งระบบจ่ายไฟฉกุเฉินจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นาริไอส ึซึ5งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่ง

เดียวที5เข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฉุกเฉิน เมื5อเกิดภัยพิบัติกับเทศบาลเมืองไอสึวากามัตสึ เพื5อช่วยให้คนใน

ท้องถิ5นมีแหลง่ไฟฟา้สําารองใช้  

• การชว่ยเหลือผู้ ที5รับผลกระทบจากพายไุต้ฝุ่ น “ฮากิบสิ”  

เหตุวาตภัยจากพายุไต้ฝุ่ น “ฮากิบิส” เมื5อเดือนตุลาคม 2562 ทําให้มีผู้ ประสบภัยจํานวนมากในเขตพื ]นที5เมือง      

โอซาโตะ ซึ5งเป็นที5ตั ]งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์คโุรคาวะของบริษัทฯ จากภยัพิบตัิดงักล่าว ทําให้

ประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบทั ]งด้านความเสียหายของที5อยู่อาศยัและการขาดแคลนอาหาร บริษัทฯ จงึได้

จดัทีมเฉพาะกิจเข้าสํารวจพื ]นที5อย่างเร่งด่วน พร้อมมอบอาหารแห้งให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบการช่วยเหลือดงักล่าว

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรพลเมืองดีในทกุประเทศที5บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจโดยพร้อม

แสดงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของชุมชนและสงัคมในยามที5เกิด

เหตกุารณ์ไมป่กต ิ
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บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคญัต่อการควบคมุภายในและการบริหารความเสี5ยงโดยมุ่งเน้นให้มีระบบ

การควบคมุภายในที5ครอบคลมุกิจกรรมสําคญัอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั ]งนี ]เพื5อสนบัสนนุให้บริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์

และเป้าหมายทางธุรกิจที5กําหนดเพื5อการเติบโตอย่างยั5งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กํากบัดแูลกิจการโดยยึด

หลกับรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารจดัการที5มีการถ่วงดลุอย่างเหมาะสม มีนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบตัิงานสําคญัที5ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีระบบการบริหารความเสี5ยงที5มีประสิทธิภาพ มีระบบการ

ควบคมุภายในที5ครอบคลมุกิจกรรมหลกัอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ มีระบบสื5อสารและการจดัการข้อมลู

ที5มีประสทิธิภาพและปลอดภยั พร้อมทั ]งมีกระบวนการตดิตามผลการดําเนินงานที5เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที5อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบ

ประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน ที5จดัทําโดยฝ่ายบริหาร เมื5อวนัที5 17 มกราคม 2563 ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื5อพิจารณา ทั ]งนี ] คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ผา่นการปฏิบตัิงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี5ยง ซึ5งครอบคลมุกิจกรรมหลกัตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทบ้านป ูเพาเวอร์ฯ 

เพื5อให้เกิดความเชื5อมั5นได้ว่ามีการปฏิบตัิงานที5มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบงัคบัที5เกี5ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทําธุรกรรมกับ

บคุคลที5เกี5ยวโยงกนั มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื5น ๆ ที5มีความถกูต้องและเชื5อถือได้ ซึ5งจะส่งเสริมให้

บริษัทฯ  สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามพนัธกิจและกลยทุธ์ที5กําหนด 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื5อวนัที5 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที5จดัทําโดยฝ่ายบริหาร โดยอิงตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ5งครอบคลมุ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี5ยง การควบคมุการ

ปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื5อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายในที5เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั ]งมีการบริหารความเสี5ยงที5เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทั ]งใน

ระดบัภาพรวมขององค์กรถึงระดบักิจกรรม ซึ5งทําให้เชื5อมั5นวา่ บริษัทฯ จะสามารถบรรลเุปา้หมายที5กําหนด  การบริหารจดัการ

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคมุภายใน ดงันี ] 

1. การควบคุมภายในองค์กร  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั5นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที5ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพื5อ

เพิ5มโอกาสที5บริษัทฯ จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที5กําหนดไว้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการ

บงัคบับญัชาที5ชดัเจน  มีการกําหนดอํานาจการอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัเพื5อให้การจดัการและการปฏิบตัิงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ]งมีการแบง่แยกหน้าที5ในสว่นงานที5สําคญัเพื5อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั มีการกําหนด

นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสําคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั ]งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสมํ5าเสมอให้

สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมที5เปลี5ยนแปลงทั ]งภายในและภายนอก  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้

ผลตอบแทนที5เหมาะสม เชื5อมโยงกับผลสําเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสําคญักับการพฒันาความรู้ความสามารถของ

บคุลากร เพื5อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิผล มีการจดัทําแผนพฒันารายบคุคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และ

การหมนุเวียนตําแหน่งงานต่าง ๆ รวมถึงมุ่งมั5นให้พนกังานทกุคนเข้าใจและนําวฒันธรรมองค์กรบ้านป ูฮาร์ท (Banpu Heart) 

11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี(ยง 
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ซึ5งประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั5นยืนหยดั (Committed) และสร้างความเข้าใจต่อการ

เปลี5ยนแปลง มาปฏิบตัใิช้อยา่งจริงจงั เพื5อนําพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอยา่งมั5นคง 

ทั ]งนี ] บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัและมุง่เน้นการดําเนินธรุกิจด้วยความซื5อสตัย์สจุริต โปร่งใส โดยยดึหลกัการกํากบัดแูลกิจการที5

ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจดัการที5มีการถ่วงดลุอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี5ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั และมีช่องทางรับเรื5องร้องเรียนหรือข้อมลูเกี5ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ซึ5งบริษัทฯ ได้เข้า

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื5อวนัที5 5 กุมภาพนัธ์ 2561 และผ่าน

การรับรองโดย CAC เมื5อวนัที5 4 พฤศจิกายน 2562 เพื5อให้ผู้ มีสว่นได้เสียได้ทราบถงึความมุง่มั5นของบริษัทฯ ในการตอ่ต้านคอร์

รัปชนัทกุรูปแบบและเพิ5มประสทิธิภาพในการกํากบัดแูลของบริษัทฯ 

2. การประเมนิความเสี(ยง 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การบริหารความเสี5ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี5ยนแปลงจากปัจจยั

ทั ]งภายในและภายนอกที5จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร มีการกําหนด

นโยบายด้านการบริหารความเสี5ยงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ5งได้รับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั ]งมีการ

จดัตั ]งคณะกรรมการบริหารความเสี5ยงซึ5งทําหน้าที5กําหนดแนวทางการบริหารความเสี5ยง พร้อมทั ]งกํากบัดแูลและติดตามการ

บริหารความเสี5ยงให้มีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายระดบัความเสี5ยงที5ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement Policy) โดยครอบคลุมความ

เสี5ยงทางด้านกลยทุธ์ การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพื5อเป็นแนวทางสําหรับการพิจารณาระดบัความ

เสี5ยงที5ยอมรับได้ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลมุธุรกิจและกิจกรรมหลกัต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเพื5อให้มีการจดัการเพื5อ

ตอบสนองตอ่ความเสี5ยง ได้อยา่งมีประสทิธิภาพดียิ5งขึ ]น 

ฝ่ายบริหารและพนกังานทกุหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจยัและติดตามความเสี5ยงซึ5งครอบคลมุการประเมินความ

เสี5ยงในทกุด้านทั ]งที5เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อาทิ ความเสี5ยงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยการประเมินความเสี5ยงดังกล่าว

ครอบคลมุถงึการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที5อาจเกิดขึ ]นโดยมีทีมบริหารความเสี5ยง

ภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทําหน้าที5ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี5ยงทั ]งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 

และกิจการร่วมค้า พร้อมทั ]งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี5ยงสําคญัต่อคณะกรรมการบริหารความเสี5ยง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส 

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที5ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร มีการบริหารติดตามและกํากับดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และคู่มือการ

ปฏิบตัิงานต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด มีการแบ่งแยกหน้าที5อย่างชดัเจนเหมาะสม 

สามารถตรวจสอบซึ5งกนัและกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจการบริหาร และกําหนดอํานาจอนมุตัิที5ชดัเจน มี

ดัชนีชี ]วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที5เชื5อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ  มีการดูแลป้องกัน

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถกูนําไปใช้เพื5อประโยชน์ส่วนตน รวมทั ]งมีระบบการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที5เหมาะสม

และมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ] บริษัทฯ ยงัมีการให้ความรู้เกี5ยวกบัการควบคมุภายในแก่พนกังานอยา่งตอ่เนื5อง รวมไปถงึมีการ

พัฒนาระบบงาน Electronic และจัดทําเป็น Workflow ต่างๆ เพื5อป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดและเกิดการละเลยในการ

ปฏิบตังิานที5สําคญั 
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นอกจากนี ] บริษัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายการทํารายการเกี5ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยพิจารณารายการ

เสมือนเป็นรายการที5กระทํากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis) ซึ5งกําหนดให้รายการที5เกี5ยวโยงกันต้องมีเงื5อนไข

การค้าที5มีราคาและเงื5อนไขที5เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยคํานงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มี

สว่นได้เสยีเป็นสําคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการสื(อสารข้อมูล  

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที5มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที5เกี5ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศ เพื5อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั5งยืนและปรับตวัให้เข้ากับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และการเปลี5ยนแปลงอนั

เนื5องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) โดยได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลซึ5งเป็นองค์ประกอบที5สําคัญมาใช้ในการ

ปฏิบตัิงานและการควบคมุทั5วไปของระบบสารสนเทศ ตามแผนดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชั5น (Digital Transformation) ทั ]งนี ]เพื5อ

สนับสนุนการปรับปรุง/เปลี5ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจจาก Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy 

Business อยา่งไรก็ตาม จากการที5บริษัทฯ ได้ใช้ Digital Technology เป็นสว่นสนบัสนนุการขบัเคลื5อนธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนกั

ถึงความเสี5ยงของ Cyber Threat จึงได้ตั ]งคณะทํางานเพื5อประเมินความเสี5ยงให้ครอบคลมุทั ]ง Information Technology (IT) 

และ Operational Technology (OT) โดยยกระดบัการจดัการความเสี5ยงจาก Cyber Security สู่ Cyber Resilience และได้มี

การรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

บริษัทฯ ยงัมีระบบในการจดัเตรียมและจดัเก็บข้อมลูที5สําคญัสําหรับคณะกรรมการเพื5อใช้ประกอบการพิจารณาได้อยา่งถกูต้อง

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที5เหมาะสม สําหรับการสื5อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางการสื5อสารที5มี

ประสิทธิภาพโดยมีการควบคมุความปลอดภยัด้วยการกําหนดสิทธ̧ิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่าง ๆ ตามหลกัการแบ่งแยก

หน้าที5และการใช้งาน เช่น ผ่านอิเลกทรอนิกส์เมล และการประชาสมัพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั ]งมีการประชุม

ร่วมกนัเพื5อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานบรรลตุามเปา้หมายที5กําหนดไว้ สําหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มี

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และฝ่ายสื5อสารองค์กรทําหน้าที5เปิดเผยและสื5อสารข้อมลูแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั5วถึงและเท่าเทียม

กนัผ่านช่องทางของบริษัทฯ 

นอกจากนี ] บริษัทยงัจดัให้มีช่องทางการสื5อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื5อให้บุคคลต่างๆ ทั ]งจากภายในและภายนอกบริษัท

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี5ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภยั อาทิ จดหมาย ส่งถึง เลขานกุาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เวบ็ไซต์บริษัทและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

5. ระบบการตดิตาม 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตามโดยหวัหน้า

งานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั ]งมีการประชุมผู้บริหารเพื5อติดตามผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที5กําหนด

หรือไม่อย่างสมํ5าเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที5ตรวจสอบ พร้อมทั ]งประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ5งโครงสร้างบริษัทกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานขึ ]นตรงกับ

คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานทางอ้อมตอ่ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร เพื5อให้มีความอิสระในการดําเนินงานตรวจสอบ อีก

ทั ]งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสญัญาบริการ 

(Management Service Agreement) โด ยมุ่ ง เน้ น ที5 ค วาม เสี5 ย งสํ าคัญ ของบ ริษั ท ฯ  (Risk Based Audit) พ ร้อม ทั ]งให้

ข้อเสนอแนะเพื5อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตา่ง ๆ และติดตามผลอยา่งสมํ5าเสมอ เพื5อให้มั5นใจวา่ประเดน็ข้อตรวจพบตา่ง 

ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม ทั ]งตอ่ฝ่ายบริหารอยา่ง

สมํ5าเสมอและคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

ทั ]งนี ] คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื5อประกอบการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทดงันี ] 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั(นในคุณค่าของความซื(อตรง (integrity) และจริยธรรม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที5อยู่บนหลกัความซื5อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที5ครอบคลมุถงึ 

1.1.1 การปฏิบตัหิน้าที5ประจําวนั และการตดัสนิใจในเรื5องตา่งๆ 

1.1.2 การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจหน้าที5ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานให้ปฏิบตัิงานด้วยความซื5อตรงและรักษาจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ รวมถงึกําหนดให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้วยความซื5อตรง เช่น ผู้ ถือ

หุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี ] หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

และได้มีการสื5อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนกังาน

ของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ5งดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ให้ปฏิบตัิตาม

และดําเนินธรุกิจด้วยความซื5อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบตังิานและดําเนินธรุกิจ 

P 
P 

1.2 มีข้อกําหนดที5เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที5ด้วยความซื5อตรง

และรักษาจรรยาบรรณ ที5ครอบคลมุถงึ 

1.2.1 มีข้อกําหนดเกี5ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังาน

ที5เหมาะสม 

1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้ บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที5อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ5งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั5นอนัทําให้เกิดความ

เสยีหายตอ่องค์กร 

1.2.3 มีบทลงโทษที5เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการสื5อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้ บ ริหารและพนักงาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ

ข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทกุปี รวมทั ]งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่

พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

คาํอธิบาย 

ณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กําหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพื5อให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตาม รวมถึงมีการกําหนดไม่ให้กรรมการ 

ผู้ บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที5แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ

ประกอบธุรกิจที5แข่งขนักบับริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี5ยงการทํารายการที5เกี5ยวโยงกบัตนเองที5อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี ]บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชั5น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับ 

หรือให้การสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชั5นในทกุรูปแบบทั ]งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการ

กําหนดมาตรการในการปอ้งกนัและแก้ไขการทจุริตคอร์รัปชั5น และมีการกําหนดบทลงโทษหาก

มีการฝ่าฝืนข้อกําหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั5นได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการสื5อสารให้

P 

P 

P 
P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์ของบริษัทฯ รวมทั ]งมีการสื5อสารคู่มือจริยธรรม

ธรุกิจผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพื5อให้บคุคลภายนอกรับทราบ 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบั

ดแูลการปฏิบตัิ (Compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชี5ยวชาญที5เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกําหนดของ

บริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที5ผ่านมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบตัิตาม 

Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ5งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ประเภทคา่รับรองและเงินบริจาค เป็นต้น 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังานเป็นประจําทุก 6 เดือน โดยมี

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื5อง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ5งของดชันีชี ]

วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการทํางานของ

ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัท KINCENTRIC ซึ5งเป็นผู้ เชี5ยวชาญจากภายนอกมาประเมิน

ระดบัของวฒันธรรมองค์กรซึ5งครอบคลมุด้าน การยดึมั5นในความถกูต้อง (Adhere to Integrity 

and Ethics) 

P 

P 
P 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี5ยวกบัความซื5อตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที5ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที5เหมาะสม 

1.4.2 มีกระบวนการที5ทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร 

1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที5ขดัต่อหลกัความซื5อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามจริยธรรมและข้อกําหนดของ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน ทําให้

บริษัทฯ สามารถจดัการได้อย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี5ยวกับความ

ซื5อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทั ]งนี ]บริษัทฯ ได้กําหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตาม

ข้อกําหนดดงักลา่ว ซึ5งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนกัเบาของความผิด

ที5ได้กระทํา 

P 
P 

P 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที(กาํกบัดแูล (Oversight) และพฒันาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที5ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ̧ิอํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดอํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบตัิคณะกรรมการบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด 

(มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]งที5 2 (พ.ศ.2562) 

P  

2.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที5ชดัเจนและวดัผลได้ 

เพื5อเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ โดยได้กําหนดเป็น

วาระการประชุมที5ชัดเจน เพื5อพิจารณาทบทวนแผนปีและแผนกลยุทธ์ พิจารณากําหนด

เปา้หมายและแผนการดําเนินงานสําหรับปี และพิจารณาอนมุตัิแผนปีพร้อมงบประมาณสําหรับ

ปี เพื5อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบตัิงานตามแผนงานที5กําหนดไว้ พร้อมกับดชันีชี ]วดัผลการ

ปฏิบตัิงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ5งเป็นดชันี

ที5ใช้ประเมินผลการปฏิบตังิานสว่นงานตา่งๆ 

P  

2.3 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที5ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้

ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ5งครอบคลมุบทบาทที5สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กํากับดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดบทบาทหน้าที5ชัดเจน ซึ5งครอบคลุม

คณะกรรมการย่อยทุกคณะไว้อย่างชัดเจน โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที5สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที5

เกี5ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้วางเกณฑ์และ

พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี กํากบัดแูลหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีหน้าที5สอบทานให้

บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที5ถูกต้อง เชื5อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆอย่าง

เพียงพอเหมาะสม 

P  

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เกี5ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเชี5ยวชาญที5เป็นประโยชน์

ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เชี5ยวชาญในเรื5องนั ]นๆได้ 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ความเชี5ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย

ด้าน ที5 จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจทั ]งของบริษัทฯ บ ริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น 

ประสบการณ์ด้านธรุกิจพลงังาน การเงิน และการบริหารความเสี5ยง เป็นต้น 

P 

 

 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที5มีความรู้ ความสามารถน่าเชื5อถือ และมีความ

เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที5อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มี

ความสมัพนัธ์อื5นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที5อย่างเป็นอิสระ 

ในจํานวนที5เหมาะสมเพียงพอ 

P  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที5มีความรู้ความสามารถที5น่าเชื5อถือ มีคณุสมบตัิตามที5 ก.ล.ต. กําหนด 

มีการรับรองตนเองและแจ้งประวตัิตอ่ ตลท. วา่ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความสมัพนัธ์อื5น

ใดกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั ]งคณะ 9 คน 

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื5องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ5ง

ครอบคลุมทั ]งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี5ยง กิจกรรมการ

ควบคมุ ข้อมลูและการสื5อสาร และการตดิตาม 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที5ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการ

ร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที5ความรับผิดชอบในการสอบ

ทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที5เพียงพอ เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ5งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

การประเมินความเสี5ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื5อสาร และการติดตาม ทั ]งนี ]ได้มีการ

รายงานความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติเรื5องการควบคุมภายในขององค์กรต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 

P  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั( งการและความรับผิดชอบที(

เหมาะสมเพื(อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรที5สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถงึความเหมาะสมทั ]งทางธรุกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที5ในส่วนงานที5สําคญั ซึ5งทําให้เกิดการตรวจสอบ

ถ่วงดลุระหว่างกนั มีงานตรวจสอบภายในที5ขึ ]นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการ

รายงานที5ชดัเจน เป็นต้น 

คาํอธิบาย  

บริษัทฯ มีผงัโครงสร้างองค์กร สายบงัคบับญัชา และการแบง่แยกหน้าที5ในสว่นงานที5สําคญัด้วย

การกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of 

Authority (DoA) อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ ]นตรงกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที5บริหาร เพื5อให้มีความอิสระในการ

ดําเนินงานตรวจสอบ การกํากับดูแลการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย และบริหารความเสี5ยงแบบ

บูรณาการทั ]งจากภายในและภายนอก อีกทั ]งบริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ ให้บริการ

ระบบงานตา่งๆ ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ5งรวมถงึงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย 

P 

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี5ยวกบั

อํานาจหน้าที5 ความรับผิดชอบ และการสื5อสารข้อมลู 

คาํอธิบาย 

ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดให้มีการรายงานตามสายการบงัคบับญัชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึง 

ได้มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคําบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละ

ตําแหน่งงาน นอกจากนี ] บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนุมัติในการดําเนินงานของบริษัท 

P  
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(Delegation of Authority) เพื5อกําหนดอํานาจหน้าที5 และลําดบัขั ]นการอนมุตัิรายการทางธรุกิจที5

สาํคญัของบริษัท ฯ 

3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที5และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้มอบหมาย และกําหนดอํานาจหน้าที5อย่างเหมาะสม ตั ]งแต่คณะกรรมการบริษัท ลง

มาถงึพนกังาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator,และ Delegation 

of Authority 

P  

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งมั(นในการจงูใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที(มีความรู้ความสามารถ

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื5อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที5มีความรู้และ

ความสามารถที5เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินั ]นอย่าง

สมํ5าเสมอ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ 

1) นโยบายการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน 

2) นโยบายการบริหารคา่ตอบแทน 

3) นโยบายพนกังานสมัพนัธ์ และ 

4) นโยบายการอบรมและพฒันาพนกังาน 

โดยมีการทบทวนวิธีการปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบันโยบายและปรับปรุงอยา่งสมํ5าเสมอ 

P  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรที5มี

ผลการปฏิบตัิงานดี และการจดัการต่อบุคลากรที5มีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถึง การ

สื5อสารกระบวนการเหลา่นี ]ให้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ที5ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานทกุ µ เดือน ซึ5งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

พิจารณา การปรับอตัราการขึ ]นเงินเดือนประจําปี รวมถึงการเลื5อนตําแหน่ง โดยผู้บงัคบับญัชา

ของสายงานเป็นผู้สื5อสารผลการประเมินดงักล่าวต่อพนกังานโดยได้รับการสนบัสนนุข้อมลูจาก

หนว่ยงานทรัพยากรมนษุย์ 

P  

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที5มีความรู้และ

ความสามารถที5เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตรากําลังคนประจําปี  กระบวนการจัดทําแผนสืบทอด 

Succession Plan Management เพื5อเตรียมพร้อมบคุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและคดัเลือก

บคุลากรที5มีความรู้ความสามารถในตําแหน่งงานที5มีความสําคญัและมีคณุสมบตัิเป็นไปตามความ

ต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื5อง โดยจะสรรหาบุคลากรในกลุ่มบ้านปแูละสรรหาจากภายนอก 

และในกรณีที5ขาดบคุลากร บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัโิดยการวา่จ้างผู้ เชี5ยวชาญ ที5ปรึกษาจากภายนอก  

P  
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นอกจากนี ]บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื5อน

ตําแหน่งหรือสนับสนุนให้อยู่ ในตําแหน่งงานที5 เหมาะสม เช่น Talent Management, 

Competency Management, Individual Development Plan (IDP) 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้ บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ

จดัระบบที5ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาหลายชอ่งทาง เชน่ internal job posting สมคัรตรงกบับริษัทฯ ผา่น

เวบ็ไซด์ และสรรหาผา่น agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที5บริษัทฯ กําหนด เชน่ 

แบบทดสอบเรื5องวฒันธรรมองค์กร BANPU Heart ความสามารถเฉพาะทาง และภาษาองักฤษ 

นอกจากนี ]ได้กําหนดแนวปฏิบตัใินการจ้างงานพนกังานแบบประจํา ชั5วคราว ทั ]งที5เป็นคนไทยและ

ตา่งชาตไิว้อยา่งชดัเจน 

ในส่วนการพัฒนาและรักษาบุคคลากร บริษัทฯ มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล( IDP) การ

เรียนรู้จากการปฏิบตัิ (OJT) จดัให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจําปีที5กําหนดไว้ และเข้า

ร่วมสมัมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที5เกี5ยวข้องตามความเหมาะสม รวมทั ]งมีโครงการ

แลกเปลี5ยน Rotation Program, Overseas Assignment Program, Overseas Cross 

Functional Program, Career Management, Coaching Program 

P 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ (succession plan) ที5สําคญั 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการจดัทําแนวทางในการสรรหาและพฒันาการบคุลากรเพื5อสืบทอดตําแหน่งที5สําคญั

ของบริษัทฯ (Succession Plan) อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ5งมีการกําหนดตําแหน่งผู้บริหาร 

และหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก Successor ที5มีโอกาสในการสืบทอดตําแหนง่ 

P 

 

5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที( และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื( อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณ ะกรรมการและผู้ บ ริหารมีกระบวนการและการสื5อสารเชิงบังคับให้บุคลากร 

ทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ปฏิบตั ิในกรณีที5จําเป็น 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้มีการสื5อสารให้กบั

ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการ

กําหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื5อสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อ

การควบคมุภายใน 

P  

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชี ]วดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้

รางวัล ที5 เหม าะสม  โดยพิ จารณ าทั ]ง เรื5 อ งการป ฏิ บัติ ตาม  Code of Conduct และ

วตัถปุระสงค์ในระยะสั ]นและระยะยาวของบริษัท 

 

 

P  



หน้า 139 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีระบบ KPI เพื5อประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนักงานทุก µ 

เดือน ซึ5งประกอบด้วยการประเมินผลด้านการปฏิบตัิงาน และด้านพฤติกรรม โดยหวัข้อหนึ5งใน

การประเมินด้านพฤติกรรมนั ]นได้เน้นหวัข้อ “การยึดมั5นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity 

and Ethics) ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายทั ]งภายในและภายนอก” ซึ5งผลของการประเมินนี ] ใช้

เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาการปรับอตัราการขึ ]นเงินเดือนประจําปีและการเลื5อนตําแหนง่ 

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเนื5อง โดยเน้นให้

สามารถเชื5อมโยงกบัความสําเร็จของหน้าที5ในการปฏิบตัติามการควบคมุภายในด้วย 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานทกุ µ เดือน ซึ5ง

ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาการปรับอตัราการขึ ]นเงินเดือนประจําปีและ

การเลื5อนตําแหน่ง เพื5อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทํางาน นอกจากนี ]ได้พิจารณาผล

ประกอบการของบริษัทประจําปี ซึ5งเป็นผลจากความทุ่มเทของพนกังานในทุกระดบัในรูปแบบ

ของเงินโบนัส การขึ ]นเงินเดือนประจําปีและโบนัสจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยผู้ บริหารและ

คณะกรรมการบริษัท 

P  

5.4 คณ ะกรรมการและผู้ บ ริหารได้พิจารณ าไม่ ให้ มีการสร้างแรงกดดันที5มากเกินไป 

ในการปฏิบตัหิน้าที5ของบคุลากรแตล่ะคน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ5งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยกําหนดให้

หลีกเลี5ยงการกระทําใดๆ ที5ไม่เป็นธรรมซึ5งอาจมีผลกระทบต่อความมั5นคงในหน้าที5การงานของ

พนกังานหรือ คกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน ทั ]งนี ]บริษัทฯ ดําเนินการ

โดยยดึหลกับรรษัทภิบาล มีการกําหนดเปา้หมายอยา่งสมเหตสุมผล 

P  

การประเมนิความเสี(ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพื(อให้สามารถระบุและประเมนิความเสี(ยงต่าง ๆ ที(

เกี(ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที5รับรองโดยทั5วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนั ]น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ

หรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง มีมลูคา่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที5รับรองโดยทั5วไป มีความเหมาะสมกบัธุรกิจ

และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและเพียงพอ 

P 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที5สําคญั เช่น ผู้ ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธรุกิจ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี5ยวกับฐานะการเงิน ผลการ

P 
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ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทั ]งจดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลู

ที5ดี เพื5อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที5เป็นสาระสําคญัทั ]งของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อสาระสําคญัของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถกูต้องตามที5ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมลูที5ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทจุริต หรือข้อผิดพลาด เพื5อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทกุสว่น 

P  

6.4 คณ ะกรรมการหรือคณ ะกรรมการบริหารความเสี5ยง อนุมัติและสื5อสารนโยบาย 

การบริหารความเสี5ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วน

หนึ5งของวฒันธรรมขององค์กร 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี5ยง รวมถึงระดบัความเสี5ยงที5ยอมรับได้

อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรตามที5 ระบุ ไว้ใน  “BPP Risk management policy and RMC 

charter” ซึ5งได้รับการอนมุตัิตามมติที5ประชมุของคณะกรรมการบริษัทและได้มีการจดัการประชมุ

เพื5อประเมินความเสี5ยงอย่างสมํ5าเสมอ พร้อมทั ]งสื5อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัท

ยอ่ยและกิจการร่วมค้าเพื5อนําไปปฏิบตั ิ

P  

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี(ยงทุกประเภทที(อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุม

ทั(วทั Zงองค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี5ยงทุกประเภทซึ5งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั ]งระดับองค์กร 

หนว่ยธรุกิจ ฝ่ายงานและหน้าที5งานตา่งๆ 

คาํอธิบาย 

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี5ยงทุกประเภทที5อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั ]ง

ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที5งานต่างๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี5ยงที5

เกี5ยวข้องกับวิสยัทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื5นๆ 

และความเสี5ยงจากปัจจยัภายในและภายนอก พร้อมนี ]ได้มีการระบมุาตรการเพื5อบรรเทาความ

เสี5 ย งและให้ มี การท บ ท วน ค วาม เสี5 ย งทุก ไต รม าส  โด ย ฝ่ายบ ริห ารสิน ท รัพ ย์  (Asset 

Management) ทําหน้าที5รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี5ยงจากบริษัทย่อยและ

กิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาส เพื5อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที5บริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

P  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี5ยงทุกประเภทที5อาจเกิดจากทั ]งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กร ซึ5งรวมถึงความเสี5ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

P  
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คาํอธิบาย 

ผู้ บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี5ยง ซึ5งครอบคลุมปัจจัยความเสี5ยงที5

เกี5ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิตและการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี5ยง 

คาํอธิบาย 

Risk Management Policy ของบริษัทฯ กําหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที5รับผิดชอบในการ

บริหารจดัการความเสี5ยง และบริษัทฯจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี5ยงในระดบัจดัการนํา

โดยประธานเจ้าหน้าที5บริหาร ผู้บริหารและ Risk Manager นําเสนอผลการบริหารความเสี5ยงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

P  

7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเสี5ยง โดยพิจารณาทั ]งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบที5อาจเกิดขึ ]น 

คาํอธิบาย 

ในการบริหารความเสี5ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี5ยงตา่งๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที5จะ

เกิดความเสี5ยงและผลกระทบที5อาจจะเกิดขึ ]น และนําความเสี5ยงดงักล่าวมานําเสนอในรูปแบบ

แผนภาพความเสี5ยง (Risk Map) โดยมีหลกัการประเมินโอกาสเกิดเหตกุารณ์และผลกระทบที5

อาจเกิดขึ ]นอยา่งชดัเจน 

P  

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื5อจดัการความเสี5ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เสี5 ย งนั ]น  (acceptance) การลด ค วาม เสี5 ย ง (reduction) การห ลีก เลี5 ย งค วาม เสี5 ย ง 

(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี5ยง (sharing) 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดระบบการบริหารความเสี5ยง ซึ5งรวมถึงการกําหนดมาตรการในการเฝ้า

ติดตาม ป้องกันแก้ไขความเสี5ยง โดยมีผู้ รับผิดชอบที5ชัดเจน รวมทั ]งกําหนดมาตรการในการ

รายงานและการตดิตามประเมินผล 

P  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที(จะเกดิการทจุริต ในการประเมนิความเสี(ยงที(จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที5จะเกิดการทุจริตขึ ]น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ

จั ด ทํ า รา ย ง า น ท า ง ก า ร เงิ น เท็ จ  ก า ร ทํ า ใ ห้ สู ญ เสี ย ท รัพ ย์ สิ น  ก า รค อ ร์ รัป ชั5 น  

การที5ผู้ บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 

controls) การเปลี5ยนแปลงข้อมลูในรายงานที5สําคญั การได้มาหรือใช้ไปซึ5งทรัพย์สินโดยไม่

ถกูต้อง เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี5ยงและโอกาสที5จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ5งของกระบวนการ

บริหารความเสี5ยงของบริษัทฯ และได้มีการสื5อสาร Standard Practice Manual “Corporate 

Fraud Management” ไปยงักลุม่บริษัทฯ ผา่นอีเมล์ ให้ปฏิบตัติามที5กําหนดไว้ 

 

 

P  
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8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายที5กําหนดแล้ว รวมทั ]งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ5งจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทําไม่เหมาะสม 

เช่น ไม่ตั ]งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนทําให้เกิดแรงจงูใจในการ

ตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและความเป็นไปได้ของการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการประเมินสมมติฐานต่างๆ ที5ใช้ในการกําหนด

เป้าหมายที5สมเหตสุมผลและใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(Compensation Committee) เป็นผู้ กําหนดหลกัการเรื5องผลตอบแทนการปฏิบตัิงานในลกัษณะ 

Performance Base ตลอดจนพิจารณากรอบและวิธีการที5ให้ผลตอบแทนประจําปี ซึ5งสอดคล้อง

กบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

P  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี5ยวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 

และมาตรการที5บริษัทดําเนินการเพื5อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที5บริษัทดําเนินการ

เพื5อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต ซึ5งเป็นส่วนหนึ5งของกระบวนการบริหารความเสี5ยงของบริษัทฯ 

พร้อมทั ]งได้หารือและสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่าง

สมํ5าเสมอ 

P  

8.4 บริษัทได้สื5อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัทีิ5กําหนดไว้ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชนั เรื5อง การให้-รับของขวญั การเลี ]ยง หรือประโยชน์อื5นใด รวมถึงมาตรการ

ในการป้องกนัและแก้ไขการทจุริตคอร์รัปชนั และได้มีการเผยแพร่ สื5อสารนโยบายดงักล่าวทาง

อีเมล์ของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับทราบและถือปฏิบตัิ 

P  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลี(ยนแปลงที(อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี5ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที5อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจ 

การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปลี5ยนแปลงนั ]นอยา่งเพียงพอแล้ว  

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี5ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที5อาจมี

ผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆและบริหารความเสี5ยง

จากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที5ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที5อาจเกิดจากการคาดการณ์

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เช่น การประชมุ Strategic Positioning Assessment เพื5อ

ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี5ยนแปลงตา่งๆ เป็นประจําทกุเดือน เปรียบเทียบข้อมลู

จากสถาบนัและแหลง่ที5เชื5อถือได้ มีการพฒันาเครื5องมือที5ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ

P  
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อย่างเป็นระบบเพื5อประกอบการตดัสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี5ยนแปลงอย่าง

เหมาะสม 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี5ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที5อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปลี5ยนแปลงนั ]นอยา่งเพียงพอแล้ว 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที5อาจส่งผลต่อการเปลี5ยนแปลง

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และการบริหารจดัการในทกุระดบั มีการรายงานความก้าวหน้าของการ

บริหารจดัการในทกุด้าน มีการรายงานสถานการณ์การเปลี5ยนแปลงตา่งๆ ที5สง่ผลกระทบตอ่แผน

รวมถงึการวางแนวทางการปอ้งกนัอยา่งเหมาะสม 

P  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี5ยนแปลงผู้ นําองค์กร ที5อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลี5ยนแปลงนั ]นอยา่งเพียงพอแล้ว 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี5ยนแปลงผู้ นําองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที5

อาจจะเกิดขึ ]นกับบริษัทฯ และได้มีการจัดทํา Succession Plan สําหรับตําแหน่งผู้ บริหาร

ระดบัสงู เพื5อให้การดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ สามารถเป็นไปอยา่งตอ่เนื5องได้ในอนาคต 

P  

 

การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที(ช่วยลดความเสี(ยงที(จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัที(ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี5ยง และลักษณะเฉพาะของ

องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การดําเนินงาน 

รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื5นๆ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการควบคุมในระดบัองค์กรตามกรอบการควบคุมภายในระดบั

สากล COSO และระดบักระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่าน

ทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงสิ5งที5อาจจะมากระทบต่อแผน

ดําเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคมุในปัจจบุนัและประเมินหาแนวทางหลีกเลี5ยงผลกระทบ ให้

เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี5ยงของบริษัทฯ ที5ได้จากผลการประเมินความ

เสี5ยง 

P  

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที5 กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม

กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี5ยวกับ

ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื ]อ และการบริหารทั5วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจ

หน้าที5และลําดบัชั ]นการอนุมตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน รัดกุม  เพื5อให้

สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้ เช่นมีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุตัิของผู้บริหาร

แต่ละระดบั ขั ]นตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ขั ]นตอนการจดัซื ]อและวิธีการคดัเลือก
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ผู้ขาย การบนัทึกข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซื ]อ ขั ]นตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ 

หรือ การเบกิใช้เครื5องมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสาํหรับกรณีตา่งๆ ดงันี ] 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี5ยวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ที5

เกี5ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว รวมทั ]งบุคคลที5เกี5ยวโยงกัน เพื5อประโยชน์ในการ

ติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที5อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั ]งมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีที5บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ ที5เกี5ยวข้องในลักษณะที5มีผล

ผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เชน่ การทําสญัญาซื ]อขายสนิค้า การให้กู้ ยืม 

10.2.3 การคํ ]าประกนั บริษัทได้ติดตามให้มั5นใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงื5อนไข

ที5ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที5มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ]

ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบที5ครอบคลมุธุรกิจสําคญัในด้านตา่งๆ อาทิ การจดัซื ]อจดัจ้าง 

การเงิน การลงทนุ การเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ การบริหารสนิค้าคงคลงั รวมถงึมีการกําหนดอํานาจ

อนุมัติของผู้ บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการกําหนดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ 

เกี5ยวกบัการทํารายการระหวา่งกนัและรายการที5เกี5ยวโยงกนั ดงันี ] 

- กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที5ต้องแจ้งถงึการจะเข้าทํารายการที5เกี5ยวโยงกนักบั

บริษัททนัทีที5ทราบวา่ ตนเองหรือบคุคลที5เกี5ยวข้องจะเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยฝ่ายบญัชี

และหน่วยงานที5เกี5ยวข้องจะทําการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที5เกี5ยวโยงกันให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ที5กําหนด

- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที5ติดตามตรวจสอบผลการเข้าทํารายการเกี5ยวโยงกนั ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขั ]นตอนและนโยบายที5ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการดําเนินการไม่

เป็นไปตามที5กําหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื5อพิจารณาหาทางแก้ไข

บริษัทฯ มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาระยะยาวโดยมี

ผู้ รับผิดชอบที5เกี5ยวข้องเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สญัญาซื ]อ/ขายสินค้า/บริหารและสญัญา

ทางการเงิน 

P 

P 

P 

10.3 บ ริษั ท กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 

การควบคมุแบบ Manual และ Automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและตดิตาม 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมถงึกิจการร่วมค้า มีการกําหนดการควบคมุภายในที5หลากหลายตาม

แนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิ การจดัการโครงสร้างองค์กร การกําหนดวงเงิน

การอนมุตัิการจ่ายเงิน การกําหนดให้มีการประชมุเพื5อรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บริหารเป็น

ประจําทกุเดือน การสอบทานรายการควบคมุโดยใช้ระบบ Automated เป็นต้น 

P 

10.4 บ ริษั ท กําห น ด ให้ มี การค วบ คุม ภ ายใน ใน ทุกระดับ ขององค์ กร เช่น  ทั ]งระดับ 

กลุม่บริษัท หนว่ยธรุกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

P 
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คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดการควบคมุภายในทุกระดบัขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจาย

อํานาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้ บริหารลําดับถัดไป โดยกําหนดเป็น

รายการและวงเงินอนมุตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื5อการตรวจสอบถ่วงดลุและการบริหารงานที5

มีประสทิธิภาพ สําหรับงานที5ใช้บริการโดย บมจ. บ้านป ูตามขอบเขตงานใน MSA นั ]น มีการระบุ

เงื5อนไขเกี5ยวกับการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและรายงานที5มีการจดัทํา การประมวลผล 

การเก็บรักษาข้อมลูโดยบคุลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA 

การควบคมุในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้านั ]น ได้กําหนดไว้เป็นสว่น

หนึ5งในขั ]นตอนการปฏิบตังิานของแตล่ะบริษัท 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื5อทําหน้าที5ตรวจสอบการควบคุมภายใน

สําหรับแต่ละกระบวนการของแต่ละบริษัทฯ รวมทั ]งสามารถเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของ 

บมจ. บ้านป ูได้ตามที5ตกลงกนัไว้ในเงื5อนไขตาม MSA 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที5ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ] ออกจากกันโดย

เดด็ขาด เพื5อเป็นการตรวจสอบซึ5งกนัและกนั กลา่วคือ 

(1) หน้าที5อนมุตัิ 

(2) หน้าที5บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ

(3) หน้าที5ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากําหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที5ความรับผิดชอบที5

สําคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ

ทรัพย์สนิ 

P  

 

11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทั(วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื(อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี5ยวข้องกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบตังิานและการควบคมุทั5วไปของระบบสารสนเทศ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯได้ปรับตวัให้เข้ากบั Mega Trend Digital Disruption โดยได้ดําเนินการตามแผน Digital 

Transformation เพื5อนํา Digital Technology ซึ5งเป็นหนึ5งในองค์ประกอบที5สําคญั มาใช้ในการ

ปฏิบตัิงานและการควบคมุทั5วไปของระบบสารสนเทศ เพื5อสนบัสนนุการ Transform ธุรกิจจาก 

Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy Business โดยปัจจุบนัได้ริเริ5ม

โครงการ Digital Transformation ที5ประเทศจีน 

P 
 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื ]นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 

คาํอธิบาย 

ในปี 2562 บริษัทฯได้ปรับปรุงโครงสร้างพื ]นฐาน ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื5อเพิ5ม ความ

คลอ่งตวั และเพิ5มขีดความสามารถ ในการเชื5อมต่อธุรกิจของบริษัทฯ กบัคู่ค้า บนพื ]นฐานการทํา

P 
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ธุรกรรมดิจิทัล เช่น Micro-Services Architecture, Open APIs Management, Integration 

Hub และยงัได้สร้าง Data Management for Analytics Platform เพื5อการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ 

(Insight) ในการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกทั ]งยังได้ทําการปรับปรุงโครงสร้างพื ]นฐานทางด้าน

โครงขา่ยระยะไกล (SD WAN) เพื5อลดต้นทนุในการดําเนินงานทางธรุกิจโดยรวม 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม  

คาํอธิบาย 

ในการใช้ Digital Technology บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี5ยงของ Cyberthreat จึงได้ตั ]ง

คณ ะทํางานเพื5อประเมินความเสี5ยงให้ครอบคลุมทั ]ง Information Technology (IT) และ 

Operational Technology (OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี5ยงจาก Cybersecurity สู ่

Cyber Resilience และได้มีการรายงานให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมทั ]งปรับปรุง 

IT Services Operation ให้มีความพร้อมในการสนบัสนนุ Business Continuity Management 

ตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยดําเนินการทดสอบ Disaster Recovery ทกุปี รวมทั ]งยงัปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย Digital ทุกฉบบั เช่น พรบ คอมพิวเตอร์, พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคล 

P 
 

11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

คาํอธิบาย 

ใบริษัทฯได้ปรับปรุงกระบวนการทํางานของ IT ให้คล่องตัวโดยใช้ Agile Development 

Approach และเริ5มนําเครื5องมือ DevOps เข้ามาช่วยเพิ5มความคล่องตัวและรวดเร็วในการ

พฒันา Digital Product รวมไปถงึชว่ยลดความซบัซ้อนในการบํารุงรักษาให้น้อยลง 

P 
 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ(งได้กําหนดสิ(งที(คาดหวังและขั Zนตอนการปฏิบัต ิ

เพื(อให้นโยบายที(กาํหนดไว้นั Zนสามารถนําไปสู่การปฏบิตัไิด้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที5รัดกุมเพื5อติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้ บริหาร หรือผู้ ที5เกี5ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั ]นตอนการอนุมัติที5กําหนด เช่น 

ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ 

เพื5อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ5งเป็นส่วนหนึ5งในนโยบาย

บรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบริษัทฯ มี

การกําหนดนโยบายการทํารายการเกี5ยวโยงกนั เพื5อใช้เป็นแนวปฏิบตัิในกรณีที5บริษัทฯ มีการทํา

รายการกบับคุคลที5อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือบคุคลที5เกี5ยวโยงกนั 

P 
 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื5อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผู้ ที5ไม่มีส่วนได้เสียใน

ธรุกรรมนั ]น 

 

 

 

P 
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คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ 

เกี5ยวกับการทํารายการที5เกี5ยวโยงกัน ซึ5งกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที5มีส่วนได้

สว่นเสยีในธรุกรรมจะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตัธิรุกรรมนั ]นๆ 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื5อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น

สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที5กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ 

length basis)  

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิมาตรการทํารายการที5เกี5ยวโยงกนั ซึ5งกําหนดให้รายการที5เกี5ยว

โยงกันต้องมีเงื5อนไขการค้าที5มีราคาและเงื5อนไขที5เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททาง

ผลประโยชน์ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุคนเป็นสําคญั 

P 
 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั ]ง

กําหนดแนวทางให้บุคคลที5บริษัทแต่งตั ]งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือ

ร่วมนั ]น ถือปฏิบตั ิ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นีR) 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศที5จดัตั ]งขึ ]น และ

กําหนดแผนงานประจําทุกปีเพื5อดูแลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการ

สอดคล้องกับแนวทางที5บริษัทกําหนด โดยการทํา  legal review กับบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศเพื5อให้มั5นใจในสถานภาพการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและเพื5อยืนยันว่า

เอกสารการประชุมและมติต่างๆ ของบริษัทย่อยต่างประเทศตรงกับข้อมลูที5บริษัทฯ 

เก็บบนัทึกไว้  อีกทั ]งดแูลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบติัภายในอํานาจที5

ได้ รับมอบหมายตาม Delegation of Authority นอกจากนี ] ฝ่าย Corporate 

Compliance จะกําหนดแผนประจําปีเพื5อกํากบัดแูลบริษัทย่อยในตา่งประเทศเพื5อให้

มั5นใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างถกูต้อง รวมทั ]งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัทํา

ระบบC-RiM (Compliance Risk Management)  ซึ5งเป็นระบบที5พฒันาขึ ]นเพื5อกํากบั

ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี5ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ผ่านทาง

ระบบออนไลน์ เพื5อให้การติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพดี

ยิ5งขึ ]น 

P 
 

 

12.5 บริษัทกําหนดหน้าที5และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดย

ผู้บริหารและพนกังาน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดหน้าที5และความรับผิดชอบของพนักงานที5เกี5ยวข้องไว้ใน

นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื5อง ซึ5งได้มีการแจ้งให้พนักงานที5เกี5ยวข้อง 

รวมถึง ผู้บริหารของกลุม่บริษัทย่อยที5บริษัทสง่ไปได้รับทราบผ่านทางอีเมล์ โดยมีการ

จดัเก็บนโยบายและระเบียบปฏิบติังานแตล่ะเรื5องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ 

P 
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12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาที5เหมาะสม โดย

บุคลากรที5มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบตังิาน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการสื5อสารนโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้กบับคุคลที5เกี5ยวข้องได้รับทราบ ผา่นทางอีเมล์ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที5ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ในกรณีที5พบข้อผิดพลาด 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที5ตรวจพบ พร้อมทั ]งให้คําแนะนํากับหน่วยงานที5

เกี5ยวข้อง เพื5อหาแนวทางแก้ไข  

P 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิสมํ5าเสมอ ในกรณีที5พบว่านโยบายหรือ

กระบวนการปฏิบตัิงานไม่เหมาะสมกบัการดําเนินงานจริงในปัจจุบนั ทางผู้บริหารจะดําเนินการ

ให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื5อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที5

เปลี5ยนแปลงไป 

P 

ระบบสารสนเทศและการสื(อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที( เกี(ยวข้องและมีคุณภาพ เพื(อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที(

กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมูลที5ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทั ]งข้อมูลจากภายในและภายนอก

องค์กร ที5มีคณุภาพและเกี5ยวข้องตอ่งาน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื5อกําหนดการใช้ข้อมูลทั ]งภายในและภายนอกสําหรับประกอบการ
วเิคราะห์และตดัสนิใจในการดําเนินงาน 
สําหรับข้อมลูภายในของบริษัทฯ จะแบง่เป็น 2 สว่นหลกั คือ ข้อมลูเกี5ยวกบัผลการดําเนินงานในเชิง
ปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ซึ5งบริษัทฯ กําหนดให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที5
รวบรวมข้อมลูผลการดําเนินงานจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื5อรายงานให้กบัผู้บริหารของ
บริษัทฯ  สําหรับการจดัทําข้อมลูทางการเงินสําหรับผู้บริหารนั ]น ฝ่ายการเงินและบญัชีของบริษัทฯ 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ 
บริษัทฯ มีการใช้ข้อมลูจากภายนอกที5เป็นเว็บไซต์เกี5ยวกบัเรื5องพลงังานต่างๆ เช่น ข้อมลูสถิติการ

ใช้พลงังานที5ผา่นมา รวมถงึข้อมลูการใช้พลงังานตา่งๆ ในอนาคต เพื5อนํามาใช้เป็นข้อมลูประกอบ

ในการดําเนินธรุกิจ 

P 

13.2 บริษัทพิจารณาทั ]งต้นทุนและประโยชน์ที5จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ

ข้อมลู 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้คํานึงถึงต้นทุน ประโยชน์ที5จะได้รับ และความถูกต้องของข้อมลูเพื5อประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 

P 
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13.3 บริษัทดําเนินการเพื5อให้คณ ะกรรมการมี ข้อมูลที5สําคัญ อย่างเพียงพอสําหรับใช้

ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที5สําคัญ  เช่น รายละเอียดของเรื5 องที5 เสนอ                         

ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่งๆ 

คาํอธิบาย 

ในปี 2562 บริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ทั ]งสิ ]น 12 ครั ]งเพื5อรายงานผล

การดําเนินงานที5ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลขานกุารบริษัทและหน่วยงานต้นเรื5อง

จะมีการจดัทํารายงานตา่งๆ เพื5อประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

P  

13.4 บริษัทดําเนินการเพื5อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมที5ระบุข้อมลูที5จําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง

น้อยภายในระยะเวลาขั ]นตํ5าตามที5กฎหมายกําหนด 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการจดัทําหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื5อส่งให้กรรมการ

บริษัท 7 วนัลว่งหน้าก่อนการประชมุซึ5งสอดคล้องกบัระยะเวลาขั ]นตํ5าตามที5กฎหมายกําหนด โดย

มีการระบุไว้ใน แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท 

พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั ]งที5 2 พ.ศ.2562 

P  

13.5 บริษัทดําเนินการเพื5อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื5อให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี5ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที5ของกรรมการแต่

ละราย เช่น การบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการใน

เรื5องที5พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที5ไม่เห็นด้วยกบัเรื5องที5เสนอพร้อมเหตผุล เป็น

ต้น 

คาํอธิบาย 

ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครั ]ง เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้จดัทํารายงาน

การประชมุซึ5งจะระบถุงึรายละเอียดเรื5องที5พิจารณา ข้อซกัถามและความเห็นของกรรมการ รวมถงึ

ผลการอนมุตั/ิพิจารณาวาระการประชมุนั ]นๆ 

นอกจากนี ] เลขานุการบริษัทมีหน้าที5ในจดัเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบ

เพื5อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมลูในอนาคต 

P  

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ] 

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่

13.6.2 กรณีที5ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการ

ควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั ]นอยา่งครบถ้วนแล้ว 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้แตล่ะหน่วยงานที5เป็นผู้จดัทําเอกสาร มีหน้าที5ให้การจดัเก็บเอกสารที5สําคญัให้

เป็นระเบียบ สําหรับเอกสารที5จดัทําโดย บมจ. บ้านปู นั ]น ทาง บมจ. บ้านปู มีหน้าที5ดูแลรักษา

ข้อมลูเหลา่นั ]น โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกบัการจดัเก็บเอกสารของ บมจ. บ้านป ูซึ5งเป็นไปตาม

เงื5อนไขที5กําหนดไว้ใน MSA 

กรณีที5บริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี5ยวกบัข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที5

เกี5ยวข้องดําเนินการเพื5อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที5ตรวจพบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที5

ในการตดิตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเดน็ตา่งๆ เป็นรายไตรมาส 

P 
P 
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14. องค์กรสื(อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ(งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที(

จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที(วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื5อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีชอ่งทาง 

การสื5อสารที5เหมาะสม เพื5อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดช่องทางการสื5อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติด

ประกาศที5บอร์ด การใช้อีเมล์สื5อสารข้อมูล การเดินสายประชาสมัพันธ์ เพื5อให้พนักงานบางคน 

บางกลุ่ม หรือทกุคนรับทราบ แล้วแต่กรณี รวมทั ]งมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที5

เกี5ยวข้องทกุครั ]งที5มีการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปตอ่ผู้บริหารทกุไตรมาส 

P  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที5สําคัญ ถึงคณ ะกรรมการบริษัทอย่างสมํ5าเสมอ และ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที5จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบ

ทานรายการต่าง ๆ ตามที5ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลที5เป็นศนูย์ติดต่อเพื5อให้สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลอื5นนอกจากที5ได้รับจากผู้ บริหาร รวมทั ]งการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก

ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจดัประชมุระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที5

คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดเรื5องการรายงานข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ในสว่น

การติดต่อสื5อสารกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ5งมีกําหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั ]ง รวมถึง

ส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี5ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใน

โอกาสอื5นๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื5อให้กรรมการได้มีโอกาสทําความ

รู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

P  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื5อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื5อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี5ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower 

hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนภายในบริษัทฯ 
เพื5อให้พนกังานในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี5ยวกบัการทจุริตแก่
บริษัทได้โดยผา่นชอ่งทางการแจ้งเรื5องร้องเรียน ดงันี ] 

1. จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
ชั ]น 26  อาคารธนภมูิ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

2. เวบ็ไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling
3. เวบ็ไซต์ภายในของบริษัท http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower

4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ
bpp_comsec@banpupower.co.th

P 
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15. องค์กรได้สื(อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี(ยวกับประเดน็ที(อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื5อสารข้อมลูกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีช่องทางการสื5อสารที5เหมาะสม เพื5อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มี

เจ้าหน้าที5หรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ศนูย์รับเรื5องร้องเรียน เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีกระบวนการสื5อสารข้อมูลกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

เว็บไซต์ (http://www.banpupower.com) ซึ5งประกอบด้วยเนื ]อหาที5สําคัญ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ 

บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี ]บริษัทยงัมีนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื5อสื5อสาร

กบันกัลงทนุอีกด้วย 

P  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื5อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื5อให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี5ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 

hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนภายในบริษัทฯ 
เพื5อให้พนกังานในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี5ยวกบัการทจุริตแก่
บริษัทได้โดยผา่นชอ่งทางการแจ้งเรื5องร้องเรียน ดงันี ] 

1. จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
ชั ]น 26  อาคารธนภมูิ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

2. เวบ็ไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling
3. เวบ็ไซต์ภายในของบริษัท http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower

4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ
bpp_comsec@banpupower.co.th

P 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื(อให้มั(นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม  ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที5อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 ทาง

ผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตัิ และรายงานผู้บงัคบับญัชา 

หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ  และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ

ข้อกําหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหวัหน้างาน รวมทั ]งมีการตรวจสอบและติดตามโดย

หนว่ยงานตรวจสอบภายในโดยรายงานผลตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

P  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที5วางไว้โดยการ

ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

คาํอธิบาย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ

ข้อกําหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหวัหน้างาน รวมทั ]งมีการตรวจสอบและติดตามโดย

หนว่ยงานตรวจสอบภายในรายงานผลตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

P  

16.3 ความถี5ในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี5ยนแปลงของบริษัท 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบอย่างสมํ5าเสมอ พร้อมทั ]งรายงานต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

P  

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ ที5 มีความรู้และ

ความสามารถ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบ

การควบคมุภายในอย่างต่อเนื5อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านป ู(ผ่านสญัญา 

MSA) ซึ5งเจ้าหน้าที5ตรวจสอบภายในเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การ

ควบคมุภายในและการบริหารความเสี5ยง รวมทั ]งมีการฝึกอบรมเพื5อพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื5อง 

P  

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ ]นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คาํอธิบาย 

ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที5ในการพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ตามที5ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

P  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที5ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice 

of Internal Auditing, IIA) 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที5เกี5ยวข้องกับ

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสมํ5าเสมอ ตลอดจนมีการ

ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็น

ประจําทกุปี 

P  
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17. องค์กรประเมินและสื(อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที( รับผิดชอบ ซึ(ง

รวมถงึผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื5อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพื5อติดตาม

แก้ไขอย่างทนัท่วงที หากผลการดําเนินงานที5เกิดขึ ]นแตกตา่งจากเปา้หมายที5กําหนดไว้อย่าง

มีนยัสําคญั  

คาํอธิบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคมุภายในต่อ

ผู้บริหารและผู้ รับผิดชอบอย่างทันท่วงที เพื5อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั ]งมีการติดตามและรายงาน

ความคืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

P  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ] 

17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที5เกิดเหตกุารณ์

หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิที5ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี

การกระทําที5ผิดปกติอื5น ซึ5งอาจกระทบต่อชื5อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท

อยา่งมีนยัสาํคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที5เป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะ

ได้เริ5มดําเนินการจดัการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื5อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที5 เป็นสาระสําคัญ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทนัที กรณีที5มีเหตกุารณ์ทจุริต หรือมีสิ5ง

ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที5สําคญัในระบบการควบคมุภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที5

เกี5ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที5พบ และรายงานผล

การตรวจสอบภายใน ซึ5งรวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้าให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

P 

P 

P 
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12.1 บุคคลที(อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที(อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1. บริษัท บ้านป ูจํากดั

(มหาชน) (บมจ. บ้านป)ู

พลงังาน 1) เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ

78.57

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จํานวน 4 ทา่น คือ

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ

2. นายเมธี เอื ]ออภิญญกลุ 

3. นายระวิ คอศริิ 

4. นางสมฤดี ชยัมงคล 

3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปเูป็นกรรมการของ 

บริษัทฯ จํานวน 1 ทา่น คือ นางสมฤดี ชยัมงคล 

2. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 

(BMC) 

 

จําหน่ายถ่านหินและลงทุนใน

ธรุกิจถ่านหิน 

1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านป ูซึ5งถือหุ้นร้อยละ 

100.00 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ

บริษัทฯ 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ซึ5งเป็นผู้บริหารของ   

บมจ. บ้านป ูจํานวน 1 ทา่น คือ  

นางสมฤดี ชยัมงคล  

3. Asian American Coal, Inc.  

(AACI) 

 

ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึ5งถือหุ้นโดย

อ้อมร้อยละ 100.00 ผา่น BP Overseas 

Development Company Limited 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จํานวน 2 ทา่น คือ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI 

จํานวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. 

(BPA) 

 

ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 

ในประเทศออสเตรเลยี 

1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ5งถือหุ้ นโดย

อ้อม ร้อยละ 100.00 ผ่ าน  Banpu Singapore 

Pte. Ltd. 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จํานวน 2 ทา่น คือ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  

2. นางสมฤดี ชยัมงคล  

5. Banpu (Shanghai) Trading 

Co., Ltd. (BST) 

ค้าถ่านหิน 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ5งถือหุ้ นโดย

อ้อมร้อยละ 100.00 ผา่น BMS 

2) ไมมี่กรรมการร่วมกนั 

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST 

จํานวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

12.   รายการระหว่างกัน 
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รายการระหว่างกนัอื5นๆ ของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที5เกี5ยวข้องกนั รวมทั ]งนโยบายการกําหนดราคาซื ]อขาย
และอตัราดอกเบี ]ยที5ใช้ โดยที5บริษัทมีรายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที5เกี5ยวข้องกนั ได้แสดงอยู่ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 27 เรื5องรายการกบับคุคลหรือกิจการที5เกี5ยวข้องกนั  

§  รายการระหวา่งกิจการที5เกี5ยวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี ] 

1. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัทที(เกี(ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูจํากดั   (มหาชน) ดงันี ] 

• ปี 2562 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee  จํานวน 150,000,000.00 บาท 

• เงินปันผลจา่ย จํานวน 1,558,179,673.05 บาท  

2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั 
 
 

บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั   มี
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม คํานวณดอกเบี ]ยโดยคํานึงต้นทุนของเงินกู้ มาและอัตราดอกเบี ]ยใน
ท้องตลาด ดงันี ]  

• ปี 2562  มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน 286,030,060.80 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน
6,506,581,221.35 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดดอกเบี ]ยค้างรับ จํานวน   
264,729,551.73 บาท 

3. บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์จํากดั         บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จํากดั ดงันี ]  

• ปี 2562  มีเงินปันผลรับ จํานวน 1,954,123,739.70 บาท 

• ปี 2562 มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน 4,657.54 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน  
546,033,439.50 บาท 

4. Banpu Power International Limited บริษัทฯ  ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power International Limited   
(BPPI)   โดยมีเงินให้กู้ ยืมแก่ BPPI ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบี ]ย
โดยคํานงึต้นทนุของเงินกู้มาและอตัราดอกเบี ]ยในท้องตลาด ดงันี ]  

• ปี 2562  มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน 40,708,790.91  บาท  

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน   
982,786,109.50  บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดดอกเบี ]ยค้างรับ จํานวน  42,785,962.14 บาท 

5. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั. บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั. ดงันี ]  

• ปี 2562 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee จํานวน 142,987,152.95 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินรับลว่งหน้า จํานวน  30,682,398.95 บาท 

6. BRE Singapore Pte. Ltd.  
 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) โดย มีเงิน
ให้กู้ ยืมแก่ BRES ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบี ]ยโดยคํานงึต้นทนุ
ของเงินกู้มาและอตัราดอกเบี ]ยในท้องตลาด ดงันี ]  

• ปี 2562 มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน 5,034.05 บาท 

7. BPP Vinh Chau Wind Power Limited 
Liability Company  

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั BPP Vinh Chau Wind Power Limited 
Liability Company (BPPVC) ดงันี ]  

• ปี 2562 คา่ใช้จา่ย Management fee จํานวน 4,669,822.74 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีคา่ Management fee ค้างรับ จํานวน 
1,558,788.40 บาท 
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2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จ ีจาํกัด 
บริษัทที(เกี(ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

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

บ ริษัทฯ  ทํารายการระหว่างกันกับ  BPP Renewable Investment (China)  
Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ ยืมในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบี ]ย
โดยคํานงึต้นทนุของเงินกู้มาและอตัราดอกเบี ]ยในท้องตลาด ดงันี ] 

• ปี 2562  มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน 19,037,405.52 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว  จํานวน 
414,940,500.00 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดดอกเบี ]ยค้างรับ จํานวน  
50,861,777.88 บาท 

2. Banpu Renewable Singapore    
       Pte. Ltd. 

บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 
(BRS) มีเงินให้กู้ ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบี ]ยโดยคํานึง
ต้นทนุของเงินกู้มาและอตัราดอกเบี ]ยในท้องตลาด ดงันี ] 

• ปี 2562  มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน  26,915,621.41 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะสั ]น  จํานวน 
608,420,335.95 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน 
442,130,039.73 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดดอกเบี ]ยค้างรับ จํานวน   
14,446,948.31 บาท 

3. Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทที(เกี(ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

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

 

 บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ ยืมในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบี ]ยโดย
คํานงึต้นทนุของเงินกู้มาและอตัราดอกเบี ]ยในท้องตลาด ดงันี ] 

• ปี 2562  มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน 69,584,974.24 บาท 

• ปี 2562 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 64,107,138.08 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะสั ]น  จํานวน 
1,351,364,040.00 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน 
302,029,000.00 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดดอกเบี ]ยค้างรับ จํานวน  
189,998,225.78 บาท 

2. บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูจํากดั   (มหาชน) ดงันี ] 

• ปี 2562 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 46,036,769.21 บาท 
 

3. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST) 
ดงันี ] 

• ปี 2562 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 34,147,064.00 บาท 
 

4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA) ดงันี ] 

• ปี 2562 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 4,999,847.70 บาท 
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3.   Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทที(เกี(ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

5. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ดงันี ] 

• ปี 2562 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 23,272,380.89 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีคา่ Management fee ค้างรับ จํานวน 
1,996,567.67 บาท 

6. Asian American Coal, Inc.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Asian American Coal, Inc. (AACI) ดงันี ] 

• ปี 2562 มีรายได้คา่ Management fee  จํานวน 47,705,059.84 บาท 

4. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จาํกัด. 

บริษัทที(เกี(ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Power Trading GK       
 

 บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power Trading GK ดงันี ]  

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจา่ย จํานวน 828,768.39 บาท 

5.  Banpu Power International Limited 

บริษัทที(เกี(ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Investment (China) Ltd. 
 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment (China) Ltd. มีเงินให้
กู้ ยืมในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบี ]ยโดยคํานงึต้นทนุของเงินกู้มา
และอตัราดอกเบี ]ยในท้องตลาด ดงันี ] 

• ปี 2562  มีดอกเบี ]ยรับ จํานวน 24,859,183.59 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน  
656,904,890.00 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีดอกเบี ]ยค้างรับ จํานวน 26,978,683.99 บาท 

 
12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในกรณีที5บริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที5

เกี5ยวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทําสญัญานั ]นๆ  โดย

คํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

 มาตรการหรือขั Zนตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

ในกรณีที5บริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที5เกี5ยวข้อง 

บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลที5อาจมีความขดัแย้ง เพื5อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ต้องปฏิบตัิ

ตามนโยบายของบริษัทโดยสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื5องการ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที5เกี5ยวโยงกนั และให้มีราคาและเงื5อนไข เสมือนการทํา

รายการกบับคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานที5มีสว่นได้เสียในรายการนั ]นจะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตั ิ

 
12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

(ก) รายการเงินกู้ ยืมจากบมจ. บ้านป ู

ในปีนี ]บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู หากในอนาคตมีรายการนี ] บริษัทย่อยมีรายการให้และรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทที5เกี5ยวโยงกนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และกฎหมายที5เกี5ยวข้องกบัการทํารายการเกี5ยวโยงกนัตอ่ไป 
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(ข) คา่บริหารจดัการและการใช้บริการหนว่ยงานสนบัสนนุจากบมจ. บ้านป ู 

ตั ]งแต่วนัที5 1 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสญัญาการบริหารจดัการกบั บมจ. 

บ้านป ูฉบบัลงวนัที5 30 กนัยายน 2562 แทนสญัญาเดิม โดยมีคา่ใช้จา่ยคงที5ปีละ 169 ล้านบาทตอ่ปี โดยจะจา่ยชําระ

เป็นรายเดือน ซึ5งครอบคลมุบริการด้านการให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบญัชีและการเงิน การตรวจสอบ

ภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิโดยมีอายสุญัญา 2 ปี การตอ่อายสุญัญาต้องแจ้งลว่งหน้าภายใน 30 วนัก่อนวนัที5สญัญาจะสิ ]นสดุลง 

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที5เกี5ยวข้องกนั 

BIC ซึ5งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ดําเนินธรุกิจในประเทศจีน มีบคุลากรที5มีความเชี5ยวชาญด้านบริหารจดัการ เป็น

ผู้ ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสญัญามีอายุ 1 ปี โดยสญัญาให้บริการให้คําปรึกษา มีขอบเขต

เกี5ยวกบัการให้คําปรึกษา การบริหารจดัการ ในเรื5องการดําเนินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี5ยงและเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจดัการและการบริหารทรัพย์สนิ เป็นต้น  

(ง) เงินทดรองจา่ย / รับ กิจการที5เกี5ยวข้องกนั 

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที5เกี5ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที5เป็นไปตามปกติธุรกิจที5จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสํารวจ

โครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที5บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที5

เกี5ยวข้องกนัมีกําหนดระยะเวลาชําระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัที5ในใบแจ้งหนี ] และเงินทดรองรับจากบริษัทที5

เกี5ยวข้องกนัมีกําหนดระยะเวลาชําระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัที5ในใบแจ้งหนี ] โดยจะจา่ยชําระในราคาที5ทดรอง

จา่ยแทนกนัตามมลูคา่ที5เกิดขึ ]นจริง 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี 
ความเห็นของผู้สอบบัญช ี
ผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงนิที่ตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 
ผูส้อบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรบัผิดชอบได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ โดยมีความ
เป็นอิสระจาก กลุ่มกิจการและบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์และไดป้ฏิบตัิ
ตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี ้ผูส้อบบญัชีเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในกา รตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีไดร้ะบเุรือ่งการรวมธุรกิจเป็นเรือ่งส  าคญัในการ
ตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งนี ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 

การประเมินการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 เรื่องเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทรว่มและการร่วมคา้ บริษัทมีเงินลงทุนใน
บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ภายใต้

ขา้พเจา้ด าเนินงานตามวิธีปฏิบตัิดงัต่อไปนีเ้พื่อประเมิน
การทดสอบการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจในการลงทนุในโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินใน
ประเทศไทย 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ทั้งนี ้ มูลค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการมีจ านวน 5,922 ลา้นบาท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ราคาทนุของเงินลงทนุในบรษัิท
ย่อยดงักล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีมลูค่าตาม
บัญชีสูงกว่ามูลค่าสุทธิของส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อย 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเหตกุารณด์งักลา่วเป็นขอ้บ่งชีว้่าเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยอาจเกิดการดอ้ยค่า ดงันัน้ผูบ้ริหารจึงทดสอบการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค านวณมูลค่าที่คาดว่า
จะไดร้บัคืนดว้ยวิธีมูลค่าจากการใช ้ซึ่งการค านวณมูลค่าจาก
การใชต้อ้งอาศยัดลุยพินิจที่ส  าคญัของผูบ้ริหารในการประมาณ
การผลการด าเนินงานในอนาคต ประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถึงการใชอ้ตัราคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแสเงินสด 
เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินธุรกิจในการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ผูบ้ริหาร
จึงค านวณมลูค่าจากการใชโ้ดยอา้งอิงจากประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตของโรงไฟฟ้าถ่านหินดงักลา่ว ขอ้สมมติฐานที่
ส  าคญัที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าจากการใช ้ประกอบดว้ย ราคา
ขายไฟฟา้ตอ่หนว่ย ก าลงัการผลิตของโรงไฟฟา้ อตัราการเติบโต 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
อตัราคิดลดที่ใชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 
ทัง้นี ้ผลการทดสอบของผูบ้ริหารพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั
คืนของเงินลงทนุในบรษัิทย่อยสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี ดงันัน้ จึง
ไม่มีการตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าส าหรบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดงักลา่วในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัปี พ.ศ. 2562 
ผูส้อบบญัชีใหค้วามสนใจในเรือ่งมลูคา่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย
ซึ่งด าเนินธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินใน
ประเทศไทยเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยดังกล่าวมีมูลค่าที่มีสาระส าคัญ และการก าหนดประมาณ
การของมูลค่าจากการใช้ที่ตอ้งอาศัยข้อสมมติฐานเป็นจ านวน
มาก อีกทัง้การก าหนดขอ้สมมติฐานดงักลา่วขึน้อยู่กบัดลุยพินิจที่
ส  าคญัของผูบ้ริหารในการประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ
ในอนาคต 

ซึง่จดัท าโดยผูบ้รหิาร 
 ประเมินความเหมาะสมของขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่าของ

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยที่จดัท าโดยผูบ้รหิาร
 หารือกบัผูบ้ริหารเพื่อท าความเขา้ใจขอ้สมมติฐาน

ที่ผูบ้รหิารใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงินสด
 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับข้อ

สมมติฐานที่ส  าคญัที่ผูบ้รหิารใชใ้นการทดสอบการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษั ทย่อยดังกล่าว 
โดยเฉพาะขอ้มูลที่เก่ียวกับประมาณการราคาขาย
ไฟฟ้าต่อหน่วย ก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า อตัรา
การเติบโต ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และอตัรา
การคิดลด รวมทัง้การเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานท่ี
ส าคญักบัสญัญาที่เก่ียวขอ้ง แหล่งขอ้มลูภายนอก
ประมาณการอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และแผนธุรกิจที่ไดร้บัการอนมุตัิแลว้

 ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดย
เปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2562 กับผลลพัธ์ที่
เกิดขึน้จรงิ

 ประเมินอตัราคิดลดโดยพิจารณาและเปรียบเทียบ
กับขอ้มูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ที่สามารถอา้งอิงไดจ้ากขอ้มูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป
เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ใน
เกณฑท์ี่สามารถยอมรบัได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการงานดังกล่าว ขา้พเจ้า
พบวา่ขอ้สมมติฐานส าคญัที่ผูบ้รหิารใชใ้นการประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนมีความสมเหตุสมผลและ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนบัสนนุ 
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ข้อมูลอืน่ 

กรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่ม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ผูส้อบบญัชีคาดว่าจะไดร้บัรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี ้ 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอื่น และผูส้อบบญัชีไมไ่ดใ้ห้
ความเช่ือมั่นตอ่ขอ้มลูอื่น 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและ
พิจารณาว่าขอ้มลูอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรูท้ี่ไดร้บั
จากการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีหรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 

เมื่อผูส้อบบญัชีไดอ้า่นรายงานประจ าปี หากผูส้อบบญัชีสรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ผูส้อบบญัชีตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
กรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้โดยถกูตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น 
เพื่อใหส้ามารถจดัท า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑก์ารบญัชีส าหรบั 

การด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุม่กิจการและบริษัท หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ช่วยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบรษัิท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
การตรวจสอบของผูส้อบบญัชีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด
จากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลไดว้่ารายการท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริง
แต่ละรายการ หรือทกุรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหลา่นี ้ 
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ในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีไดใ้ชด้ลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการ
สงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีรวมถงึ 

 ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี ความเสีย่งที่ไมพ่บขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมา
จากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรูร้ว่มคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
ของกลุม่กิจการและบรษัิท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ี่
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงาน
ตอ่เนื่องหรือไม ่ถา้ผูส้อบบญัชีไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระส าคญั ผูส้อบบญัชีตอ้งกลา่วไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบัญชีถึงการเปิดเผยที่เก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผย
ดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของผูส้อบบญัชีจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของผูส้อบบญัชีขึน้อยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจ
เป็นเหตใุหก้ลุม่กิจการและบรษัิทตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง

 ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการ
น าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที่ควร

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่กิจการเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ผูส้อบบญัชีรบัผิดชอบตอ่การก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่กิจการ ผูส้อบบญัชีเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ตอ่ความเห็นของผูส้อบบญัชี

ผูส้อบบญัชีไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไวซ้ึ่ ง
รวมถึงประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ถา้หาก
ผูส้อบบญัชีไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้  ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกับความเป็น
อิสระและไดส้ื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผูส้อบบญัชีเช่ือว่ามี
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เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและมาตรการที่ผูส้อบบญัชีใชเ้พื่อ
ปอ้งกนัไมใ่หข้าดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีไดพ้ิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ซึ่งไดอ้ธิบายเรื่อง
เหลา่นีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรือ่งดงักลา่ว หรือใน
สถานการณท์ี่ยากที่จะเกิดขึน้ ผูส้อบบญัชีพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของเพราะการกระท าดงักลา่ว
สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อสว่นไดเ้สียสาธารณะจากการ
สือ่สารดงักลา่ว  
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 
หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,342,710    6.85 1,442,979    2.80 1,129,197    2.37
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ  ากัดในการใช้ - - 52,012 0.10 22,084         0.05
เงินลงทนุระยะสัน้ 3,326,047    6.81 103,921       0.20 180,522       0.38
ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั สทุธิ 1,156,449    2.37 1,365,400    2.65 1,210,502    2.54
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกัน 5,644           0.01 16,941         0.03 13,440         0.03
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันที่คาดวา่จะไดร้บัภายใน 1 ปี - - 330,000 0.64 714,382       1.50
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 38 - 105              0.00 16,154         0.03
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 98,235         0.20 2,603           0.01 -              -
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน -              -         -              - 257,745       0.54
เชือ้เพลิง 368,808       0.76 418,135       0.81 421,858       0.88
วสัดสุารองคลงั 58,109         0.12 58,567         0.11 67,202         0.14
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 542,464       1.11 437,958       0.85 312,362       0.65
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  8,898,504 18.23 4,228,621 8.20 4,345,448 9.11

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน -   - -              - -              -
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 638,831       1.31 6,802,860    13.19 7,132,811    14.95
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน - - 181,736 0.35 179,705       0.38
เงินลงทนุในบริษัทย่อย -              - -              - -              -
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 20,544,727  42.09 21,246,355  41.20 18,399,943  38.58
เงินลงทนุอ่ืน สทุธิ 3,798,736    7.78 4,153,980    8.06 2,765,147    5.80
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์สทุธิ 11,895,521  24.37 12,231,547  23.72 11,993,462  25.14
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 554,285       1.14 621,180       1.20 769,223       1.61
คา่ความนิยม 38,243         0.08 41,154         0.08 41,447         0.09
สิทธินการประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้า สทุธิ 199,845       0.41 212,815       0.41 227,479       0.48
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน  2,238,980 4.59 1,845,882 3.58 1,842,981 3.86
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  39,909,168 81.77 47,337,509 91.80 43,352,198 90.89
รวมสินทรัพย์  48,807,672 100.00 51,566,130 100.00 47,697,646 100.00

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท ฯส าหรบัสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562” 
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 
หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 886,616       1.82 1,184,877    2.30 2,323,600    4.87
เจา้หนีก้ารคา้ 396,547       0.81 690,923       1.34 589,195       1.24
เงินทดรองรบัและเจา้หนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกัน 62,057         0.13 7,530           0.01 3,662           0.01
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -              - -              - -              -
เงินกูย้ืมจากบริษัทอ่ืน -              - -              - -              -
เงินปันผลคา้งจา่ย -              - -              - -              -
หนส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน สทุธิ 66,435         0.14 -              - -              -
สว่นของเงินกูย้ืมที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี สทุธิ 1,061,173    2.17 1,072,958    2.08 347,607       0.73
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 55,461         0.11 35,923         0.07 73,488         0.15
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,315,096    2.69 1,798,849    3.49 1,854,853    3.89
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  3,843,385 7.87 4,791,060 9.29 5,192,405 10.89

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 5,029,062    10.30 5,465,056    10.60 2,550,111    5.35
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 69,662         0.14 94,347         0.18 142,021       0.30
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงิน 2,725           0.01 -              - -              -
สารองคา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน 47,005         0.10 34,525         0.07 28,294         0.06
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  5,148,454 10.55 5,593,928 10.85 2,720,426 5.70
รวมหนีสิ้น  8,991,839 18.42 10,384,988 20.14 7,912,831 16.59

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท ฯสาหรบัสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562” 
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 
หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบยีน
หุน้สามญัจานวน 3,104,492,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2561 หุน้สามญัจานวน 3,104,492,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)
 (พ.ศ. 2560 หุน้สามญัจานวน 3,104,492,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)

31,044,920  31,044,920  31,044,920  
ทนุที่ออกและชาระเตม็มลูคา่แลว้
หุน้สามญัจานวน 3,051,021,700 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2561 หุน้สามญัจานวน 3,051,021,700  หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)
 (พ.ศ. 2560 หุน้สามญั 3,048,355,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 30,510,217  62.51 30,510,217  59.17 30,483,550  63.91
สว่นเกินมลูคา่หุน้ 7,231,386    14.82 7,231,386    14.02 7,192,115    15.08
สว่นเกินจากการรวมธรุกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกัน (1,970,423)  (4.04)      (1,970,423)  (3.82)      (1,978,582)  (4.15)      
สารองจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 37,407         0.08 32,620         0.06 22,932         0.05
กาไรสะสม - - -

จดัสรรแลว้ - - -
- สารองตามกฎหมาย 1,561,200    3.20 1,363,200    2.64 1,146,200    2.40
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,705,128    13.74 6,144,336    11.92 4,396,833    9.22

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (4,996,367)  (10.24)    (2,901,686)  (5.63)      (2,256,770)  (4.73)      
รวมส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่  39,078,548 80.07 40,409,650 78.36 39,006,278 81.78
สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอานาจควบคมุ        737,285 1.51 771,492 1.50 778,537 1.63
รวมส่วนของผู้ถือหุน้  39,815,833 81.58 41,181,142 79.86 39,784,815 83.41
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้  48,807,672 100.00 51,566,130 100.00 47,697,646 100.00

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท ฯส าหรบัสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562” 
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 
หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562

ร้อยละ

ของรายได้
พ.ศ. 2561

ร้อยละ

ของรายได้
พ.ศ. 2560

ร้อยละ

ของรายได้

รายไดร้วม 9,853,229 100.00 11,554,728 100.00 10,758,036 100.00

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5,687,010    57.72 6,322,203    54.72 6,419,277    59.67

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (4,608,873)  (46.78)    (5,051,162)  (43.72)    (4,879,362)  (45.36)    

กาไรขั้นต้น 1,078,137   10.94 1,271,041   11.00 1,539,915   14.31

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (1,749,295)  (17.75)    (1,229,350)  (10.64)    (1,169,042)  (10.87)    

เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุอ่ืน 19,579         0.20 19,496         0.17 20,650         0.19

รายไดค้า่บริหารจดัการและอ่ืนๆ 555,911       5.64 371,528       3.22 672,150       6.25

ดอกเบีย้รบั 139,639       1.42 55,276         0.48 48,557         0.50

คา่สินไหมทดแทนตามค าพิพากษา - 0.00 (900,685)     (7.79)      -              -

กาไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (221,986)     (2.25)      19,247         0.17       (84,844)       (0.79)      

ดอกเบีย้จา่ย (275,530)     (2.80)      (220,955)     (1.91)      (101,702)     (0.95)      

ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (12,607)       (0.13)      (7,779)         (0.07)      (3,904)         (0.04)      

สว่นแบง่กาไรจากการร่วมคา้ 3,673,076    37.28 4,766,978    41.26     3,682,246    34.23     

กาไรก่อนภาษีเงินได้ 3,206,924   32.55 4,144,797   35.87 4,604,026   42.80

ภาษีเงินได้ (204,083)     (2.07)      (292,729)     (2.53)      (361,815)     (3.36)      

กาไรสาหรับปี 3,002,841   30.48 3,852,068   33.34 4,242,211   39.43

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนภายหลัง

- การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน - - (9,423) (0.08)      -              -         

- สว่นแบง่กาไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีสว่น

ไดเ้สีย

(12,439.00)  - -              -         -              -         

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี

- ผลกาไร (ขาดทนุ) จากการปอ้งกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (2,725)         (0.03)      -              - -              -

หกั ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกับกาไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 545 - -              - -              -

- สว่นแบง่กาไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สีย (900,975)     (9.14)      93,730         0.81       (381,007)     (3.89)      

- ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,259,642)  (12.78)    (785,091)     (6.79)      (366,126)     (3.74)      

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษี (2,175,236)  (22.08)    (700,784)     (6.06)      (747,133)     (7.63)      

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 827,605      8.40 3,151,284   27.27 3,495,078   35.69

การแบ่งปันกาไร

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,968,932    30.13 3,812,668    33.00 4,154,634    42.43

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 33,909         0.34 39,400         0.34 87,577         0.89

3,002,841    30.48 3,852,068    33.34 4,242,211    43.32

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 861,812       8.75 3,158,329    27.33 3,426,383    34.99

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (34,207)       (0.35)      (7,045)         (0.06)      68,695         0.70

827,605       8.40       3,151,284    27.27 3,495,078    35.69

กาไรต่อหุน้ (บาท)

กาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.973 1.250 1.364

กาไรตอ่หุน้ขัน้ปรบัลด 0.973 1.250 1.364
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 
หน่วย: พนับาท 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
 กาไรสาหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ 3,206,924 4,144,797 4,604,026
 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 612,647 625,202 509,933
 คา่เผ่ือสงสยัหนีจ้ะสญู - - 81,877
 คา่เผ่ือความเคลื่อนไหวชา้ของวสัดสุ  ารองคลงั (7,491)         15,106 1,469
 ดอกเบีย้รบั (139,639)     (55,276)       (48,557)       
 ดอกเบีย้จา่ย 275,530 220,955       101,702       
 ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน 12,607 7,779           3,904           
 สว่นแบง่กาไรจากการร่วมคา้ (3,673,076)  (4,766,978)  (3,682,246)  
 เงินปันผลรบัจากบริษัทย่อยและการร่วมคา้ - -              -              
 เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุอ่ืน (19,579)       (19,496)       (20,650)       
 ขาดทนุสทุธิจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,834 (1,302)         (795)            
 ขาดทนุจากการจาหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (525) - 301              
 ตดัจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 17,757 50,678         17,862         
 การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4,787 9,688           22,932         
 ตดัจาหน่ายเงินลงทุนอ่ืน -              -              -              
 (กาไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -              -              -              
 (กาไร) ขาดทนุสทุธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึนจริง 119,209 (78,914)       84,308         
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 411,985 152,239 1,676,066
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 388,603       (115,474)     (147,580)     
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกัน 13,660         (3,501)         (366)            
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวขอ้ง 181,803       14,018         123,385       
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในเชือ้เพลิงและวสัดสุารองคลงั 57,740         (2,748)         18,781         
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 102,831       (109,241)     231,834       
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (401,441)     (324,103)     (859,214)     
เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจา้หนีก้ารคา้ (299,390)     72,694         195,438       
เงินทดรองรบัและเจา้หนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกัน 54,527         3,868           1,904           
 สารองคา่ใชจ้ย่ผลประโยชนพ์นักงาน 12,480         (5,548)         (4,189)         
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (678,168)     (19,750)       (246,601)     
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน (155,370)     (337,546)     989,458      
  การจา่ยดอกเบีย้ (278,045)     (201,573)     (98,468)       
  การจา่ยภาษีเงินได้ (192,913)     (249,920)     (288,596)     
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน (626,328)     (789,039)     602,394      
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 
หน่วย: พนับาท 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรบั (จา่ย) จากเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ  ากัดในการใช้ 49,492 (32,316)       (12,583)       
เงินสด (รบั) จา่ยสทุธิจากเงินลงทนุระยะสัน้ (3,230,944)  68,478 149,065
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 36,228 - 28,533
เงินสดจา่ยสาหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (132,878)     (2,710)         - 
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน - -              -              
เงินสดจา่ยจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน - -              (273,540)     
เงินสดจา่ยจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน - -              (493,936)     
เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (884,686)     (377,773)     
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (315,665)     - (993) 
เงินสดรบัจากการลดเงินลงทนุอ่ืน 441,734 - -
เงินสดจา่ยสทุธิจากการรวมธรุกิจ (216,254)     (63,309)       (52,126)       
เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุอ่ืน (483,752)     (1,059,857)  (326,511)     
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,048,530)  (1,298,227)  (2,547,736)  
เงินสดรบัจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 603 2,228           941              
ดอกเบีย้รบั 79,772 14,219         58,909         
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมคา้
และบริษัทร่วม 10,941,130 3,106,402    2,660,000    
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากบริษัทอ่ืน 19,579 19,496         20,650         
เงินจา่ยลว่งหนา้เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า - -              (907,858)     
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 5,255,829    376,631       (1,697,185)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,352,288    3,174,499    5,732,678    
เงินสดจา่ยคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (3,593,558)  (4,283,601)  (5,868,141)  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -              -              -              
เงินสดจา่ยคนืจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -              -              -              
เงินสดจา่ยจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน -              -              -              
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 774,495       4,110,259    2,850,155    
เงินสดจา่ยคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,087,952)  (394,928)     (80,893)       

เงินสดจา่ยสาหรบัตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (1,136)         (8,448)         (21,673)       

เงินสดจา่ยเจา้หนีส้ญัญาเชา่การเงิน (90,367)       
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั  -              -              -              
เงินสดรบัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทภายใต ้BPP-W และ BPP-ESOP - 3,234 124,219       
เงินปันผลจา่ยของบริษัทย่อยใหแ้ก่สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอานาจควบคมุ - - -              
เงินปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท (1,983,164)  (1,830,583)  (1,675,715)  
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,629,394)  770,432       1,060,630    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 2,000,137    358,024       (545)            
ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (100,406)     (44,242)       (23,042)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,442,979    1,129,197 1,152,784
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายปี 3,342,710 1,442,979 1,129,197
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13.2 อตัราส่วนทางการเงนิ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Liquidity ratio)
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 2.32             0.88             0.84             
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 2.04             0.62             0.49             
อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด n.a. n.a. 0.12             
อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 9.79 4.85 5.67             
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 36.78 74.20 63.53           
อัตราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 21.59 10.46 9.99             
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย 16.67 34.42 36.02           
อัตราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี้ 23.25 7.89 9.93             
ระยะเวลาชาระหนี้ 15.49 45.62 36.26           
Cash Cycle 37.97 63.00 63.28           

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability ratio)
อัตรากาไรขัน้ตน้ 18.96           20.10           23.99           
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน 52.71           80.23           70.46           
อัตรากาไรอ่ืน 42.28           45.28           40.33           
อัตราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (0.05)           (0.07)           0.13             
อัตรากาไรสทุธิ 30.13           33.00           38.62           
อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 14.91           9.42             10.70           

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดาเนินงาน
(Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ 12.17           7.68             9.17             
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 60.22           36.64           45.65           
อัตราหมนุของสินทรพัย์ 0.40             0.23             0.24             

อัตราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.23             0.25             0.20             
อัตราสว่นหนีส้ทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (1.87)           0.13             0.10             
อัตราสว่นความสามารถชาระดอกเบีย้ n.a. n.a. 10.05           
อัตราการจา่ยเงินปันผล 46.00           48.00           44.00           

หมายเหต ุ
*เมือ่วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท ซึ่งเป็น
การจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งไดจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลไป
แลว้ หุน้ละ 0.35 บาท เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2562 ดงันัน้คงเหลอืจ่ายเงนิ ในงวดนีอ้กีหุน้ละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้
ไม่ตอ้งน ามารวมคานวณภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ซ่ึงผูร้บัเงนิปันผลจะไม่ไดร้บัเครดติภาษี ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่28 เมษายน 2563
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินของบริษัท 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินเปรยีบเทียบประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561
สรุปไดด้งันี ้

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561 

ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2562  กลุม่บรษัิทฯมีก าไรสทุธิ จ านวน 2,969 ลา้นบาท ลดลง 844 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการรบัรูส้ว่นแบง่ก าไรจากการรว่มคา้ของโรงไฟฟา้หงสาและเหมืองภไูฟทีล่ดลง
จากผลการด าเนินงานโดยรวม และการรบัรูส้่วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี ที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตามโครงสรา้ง
รายไดท้ี่ลดลงตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถึงการลดลงในรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นรว่ม แมป้รมิาณการขายไฟจะเพิ่มขึน้เลก็นอ้ย เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

1.1 รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และก าไรขัน้ต้น 

รายไดจ้ากการขายเป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และอื่นๆ ของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มทัง้ 3 แห่งและ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีนรวมถึงรายไดจ้ากธุรกิจซือ้ขายไฟฟา้ (Energy Trading) 
ในประเทศญ่ีปุ่ น  

สรปุผลการด าเนนิงาน

(หน่วย : ลา้นบาท) จานวนเงนิ  %

รายไดจ้ากการขาย            5,687 6,322 (635) -10%

ตน้ทนุขาย          (4,609) (5,051) 442 9%

กาไรขัน้ต้น            1,078 1,271 (193) -15%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร          (1,749) (1,229) (520) -42%

สว่นแบง่กาไรจากการรว่มคา้            3,673 4,767          (1,094) -23%

รายได(้คา่ใชจ้่าย)อ่ืน 494 (435) 929 -214%

ตน้ทนุทางการเงิน (289) (229) (60) -26%

กาไรก่อนภาษีเงนิได้            3,207 4,145 (938) -23%

ภาษีเงินได้ (204) (293) 89 30%

กาไรสุทธิสาหรับปี            3,003 3,852 (849) -22%

ส่วนของบริษัทใหญ่            2,969 3,813 (844) -22%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อานาจควบคมุ 34 39 (5) -13%

กาไรตอ่หุน้ (หนว่ย: บาท)            0.973 1.250          (0.277) -22%

ปี 2561 เปลีย่นแปลงปี 2562
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รายไดจ้ากการขายรวมจ านวน  5,687 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  635 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 เป็นผลจากการ
ลดลงของรายไดโ้รงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม 817 ลา้นบาท ในขณะที่รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
สาธารณรฐัประชาชนจีนเพิ่มขึน้ จ านวน 40 ลา้นบาท และรายไดจ้ากธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า (Energy Trading) ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ 142 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดดงันี ้

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลดลง
จ านวน 817 ล้านบาท  

รายไดท้ี่ลดลงของโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มเมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท โดยเงินสกุลหยวนได้
ออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน มีผลใหร้ายไดล้ดลงเมื่อแปลงคา่รายไดใ้นสกลุเงินหยวนมา
เป็นเงินสกุลบาท อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนตอ่เงินสกุลเงินบาทของปี 2562 
เทา่กบั 4.49 บาทตอ่ 1 หยวน  (ปี 2561 เทา่กบั  4.89 บาทตอ่ 1 หยวน)

2. การลดลงของปริมาณขายไอน า้และอื่นๆ จ านวน 0.51 ลา้นตนั และราคาขายเฉลี่ยต่อตนั
ลดลง จ านวน  0.13 หยวน โดยราคาขายไอน า้และอื่น ๆ เฉลี่ยต่อตัน เท่ากับ 101.67
หยวน (ปี 2561 เทา่กบั 101.80 หยวน)

3. การเพิ่มขึน้ของปรมิาณขายไฟฟา้ จ านวน 4.66 กิกะวตัตช์ั่วโมง ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้า
เฉลี่ยต่อกิโลวตัตช์ั่วโมงลดลง จ านวน 0.01 หยวน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวตัต์
ชั่วโมง เทา่กบั 0.36 หยวน (ปี 2561 เทา่กบั 0.37 หยวน)

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ิมขึน้
จ านวน 40 ล้านบาท 

รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
เป็นผลสุทธิจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ที่
เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 28.16 กิกะวตัตช์ั่วโมง เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่ง
ใหมเ่พิ่มขึน้ 1 โครงการในปีนี ้โดยราคาขายไฟฟา้เฉลีย่ตอ่กิกะวตัตช์ั่งโมงเทา่กบั 0.83 หยวน (ปี 
2561 เท่ากับ 0.81 หยวน) กอปรกบัสภาพอากาศเอือ้อ านวยต่อการผลิตไฟฟ้าไดด้ีกว่าปีก่อน 
ในขณะท่ีไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุหยวนตอ่เงินสกลุบาท ตามที่ไดก้ลา่ว
ไวใ้นขอ้ 1 ของโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม  

ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า(Energy รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ในปี 2562 มาจากการเริ่มธุรกิจใหม่นีใ้นไตรมาส 4 ซึ่งเป็นธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าใน
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Trading)ในประเทศญ่ีปุ่น
เพ่ิมขึน้จ านวน 142 ล้าน
บาท 

ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 142 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวน  35 กิกะวตัตช์ั่วโมง  

ต้นทุนขาย  

ลดลงร้อยละ 9 

ต้นทุนในปี 2562 จ านวน 4,609 ลา้นบาท ลดลง 442 ล้านบาท หรือรอ้ยละ  9 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน  สาเหตหุลกัเกิดจากปริมาณการใชถ้่านหินที่เป็นเชือ้เพลิงลดลงจากปีก่อน จ านวน  3 แสน
ตัน และต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมที่ลดลง  
ตน้ทนุเฉลี่ยถ่านหินเท่ากบั 599 หยวนต่อตนั (ปี 2561: 639 หยวนต่อตนั) ลดลง 40 หยวนต่อตนั 
เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อ
เงินสกลุบาท ตามที่กลา่วไวข้า้งตน้ 

ก าไรขัน้ต้น 

ลดลงร้อยละ 15 

ก าไรขั้นต้นจ านวน 1,078 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้ของโรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นรว่มลดลงมากกว่าตน้ทนุที่ลดลง ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละธุรกิจ
ซือ้ขายไฟฟา้เพิ่มขึน้ และผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุล
บาท  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 42 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม 1,749 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 520 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 42 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนหนา้ สว่นใหญ่เกิดจากค่าใชจ้่ายวิชาชีพและที่ปรกึษา และค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการ
จากสว่นขยายธุรกิจเพิ่มในประเทศเวียดนามและประเทศญ่ีปุ่ น  

รายการ
(หนว่ย : ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2561 จานวนเงนิ % 

โรงไฟฟา้บแีอลซีพี 840 1,340 (500) -37%

โรงไฟฟา้หงสาและเหมืองภไูฟ 2,822 3,418 (596) -17%

โรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง  (อยูใ่นระหว่างการกอ่สรา้ง) (4) (18) 14 -78%

บรษัิทรว่มลงทนุโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 19 35 (16) -46%

บรษัิทรว่มลงทนุโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศอินโดนีเซีย (4) (8) 4 -50%

รวม 3,673 4,767 (1,094) -23%

เพิ่ม(ลด)ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
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การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรสุทธิ
จากการร่วมค้าและบริษัท
ร่วม  

การรบัรูส้ว่นแบง่ก าไรจากการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม  ลดลง  1,094 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน  จากการรบัรูส้ว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟา้หงสาและเหมืองภไูฟลดลงจ านวน 
596 ลา้นบาท โดยลดลงจากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 154 ลา้นบาท และก าไร
จากผลประกอบการลดลง จ านวน 442 ลา้นบาท    สาเหตุหลกัเนื่องจากการหยุดการผลิต
ชั่วคราวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในไตรมาส 4/2562 เพื่อตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ใน
โรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าหงสาไดก้ลบัมาด าเนินงานตามปกติแลว้  และส่วน
แบง่ก าไรท่ีลดลงจากโรงไฟฟา้บีแอลซีพี  จ านวน 500 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามโครงสรา้งรายไดท้ี่
ลดลงตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้และภาษีเงินได้ตามสิทธิ
ประโยชนข์องบตัรส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี ้ยงัไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 19 ลา้นบาท 

รายได้อืน่ๆ   รายไดอ้ื่นๆ จ านวน 494 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

1. รายไดด้อกเบีย้รบัจ านวน 140 ลา้นบาท

2. รายได้ค่าบริหารจัดการจ านวน 187 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการที่ให้กับบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกนัและการรว่มคา้

3. รายไดค้่าเช่ือมตอ่ท่อไอน า้ที่เรียกเก็บจากลกูคา้รายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มใน
สาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 91 ลา้นบาท

4. เงินสนบัสนนุจากรฐับาลจีน จ านวน 175 ลา้นบาท

5. เงินรบัจากรายได้ส่วนแบ่งก าไร จ านวน 20 ลา้นบาท จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement

6. ก าไรจากการซือ้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน (Xingyu)
จ านวน 10 ลา้นบาท

7. ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ จ านวน 222 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงค่าของเงินใหกู้ย้ืมและเงินปันผลรบัที่เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรฐั ณ วนัสิน้ปี จากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบ
กับปีก่อน อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลเหรียญสหรฐัต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ.2562 เทา่กบั 31.0476 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรฐั (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 
เทา่กบั 32.3108 บาทตอ่ 1 เหรยีญสหรฐั)

8. รายไดอ้ื่น จ านวน 93 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเถา้ถ่านและวสัดเุหลือใช้
ของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมในสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 41 ลา้นบาท และ
รายไดอ้ื่น จ านวน 52 ลา้นบาท
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ดอกเบีย้จ่ายและ 

ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบีย้จ่ายและตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 289 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 60 ลา้นบาท  ส่วน
ใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรฐั
ประชาชนจีนในระหวา่งปี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล      
ลดลงร้อยละ 30 

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล จ านวน 204 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 89 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ประกอบดว้ย 

1. การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดน้ิติบุคคล จ านวน 4 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามผลก าไรจาก
การด าเนินงานที่ เพิ่มขึน้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนบางโครงการท่ีเริ่มเสียภาษีเงินไดต้ามโครงสรา้งสิทธิประโยชนท์างภาษี
เมื่อเทียบกบัปีก่อน

2. การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จ านวน 21 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากรบัรู ้
ค่าเช่ือมต่อท่อไอน า้ที่เรียกเก็บจากลกูคา้รายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มใน
สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยเป็นผลแตกต่างด้านเวลาในการรบัรูร้ายได้ดังกล่าว
ในทางบญัชีและทางภาษี

3. การลดลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชี จ านวน 114 ลา้นบาท ซึ่งเกิดขึน้
จากการกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่บนัทกึในปีก่อน

ก าไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 2,969 ล้านบาท ลดลง 
จากปีก่อนจ านวน 844 ลา้นบาท 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (Basic Earnings Per Share) เทา่กบั 0.973 บาทตอ่หุน้ (ปี 2561: 1.250 บาทตอ่หุน้) 
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14.2 งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

2.1 สนิทรพัยร์วมจ านวน 48,808 ลา้นบาท ลดลง 2,758 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัวนัสิน้งวดบญัชีปี 2561 โดยมี 

รายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 3,343 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,900 ล้านบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 132
(ค าอธิบายในขอ้ 4  เรือ่งงบกระแสเงินสดรวม)

 เงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 3,326 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3,222 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงินฝากประจ ากบั
สถาบนัการเงิน เพื่อเป็นการบรหิารเงินสดคงเหลอืของกลุม่บรษัิทฯ และเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่ดีขึน้



 เงินปันผลคา้งรบัที่คาดว่าจะไดร้บัภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันรวม
จ านวน 639 ลา้นบาท ลดลง 6,494 ลา้นบาท จากการไดร้บัช าระเงินปันผลคา้งรบัในระหว่างปีจ านวน 
6,494 ลา้นบาท จากการรว่มคา้แหง่หนึง่ซึง่ด  าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ในประเทศ 
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้จ านวน 20,545 ลา้นบาท ลดลง 701 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3
ประกอบดว้ย การลงทนุเพิ่มในธุรกิจไฟฟา้ซึง่ประกอบดว้ยการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 450 ลา้นบาท
ลงทนุในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย จ านวน 13 ลา้นบาท และในสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 688 ลา้นบาท
การจัดประเภทเงินจ่ายลว่งหนา้เพื่อการพฒันาโครงการในญ่ีปุ่ นเป็นเงินลงทนุในการรว่มคา้ จ านวน 150
ลา้นบาท การรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากการรว่มคา้สทุธิจ านวน 3,205 ลา้นบาท และการลดลงจากผลกระทบ
จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 445 ลา้นบาท การ
รบัรูเ้งินปันผลในระหว่างปี จ านวน 4,447 ลา้นบาท รวมถึงการลดลงจากรายการปรบัปรุงที่เกิดจาก
ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่ฉบบัท่ี 15 เรือ่งรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ ท่ีเริ่มน ามาถือปฏิบตัิใน
ปีนี ้จ านวน 215 ลา้นบาท

 เงินลงทนุอื่น จ านวน 3,799 ลา้นบาท ลดลง 355 ลา้นบาท เป็นผลสทุธิจากการลงทนุเพิ่มในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement  จ านวน
484 ลา้นบาท และการรบัคืนเงินลงทุนส่วนเกินหลงัการปรบัสดัสว่นหนีส้ินต่อทุน ตามเง่ือนไขของสญัญา
เงินกูโ้ครงการ (Project Financing) ของโครงการ Kurokawa  จ านวน 442 ลา้นบาท รวมถึงการขายคืน
โครงการ Hiroshima (Goudou Kaisha Univergy) เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญาได้
จ านวน 153 ลา้นบาท สทุธิกับการลดลงของผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการ
แปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 244 ลา้นบาท

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ จ านวน 11,896 ลา้นบาท ลดลง 336 ลา้นบาท เป็นผลสทุธิจากการลงทนุ
เพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม จ านวน 786 ลา้นบาท จากการซือ้ธุรกิจ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 588 ลา้นบาทสทุธิกับการตดั
จ าหนา่ยสนิทรพัย ์จ านวน 18 ลา้นบาท และคา่เสือ่มราคาส าหรบัปี จ านวน 576 ลา้นบาท รวมถึงลดลงจาก
ผลกระทบอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงิน จ านวน 1,125 ลา้นบาท

 สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 3,030 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 127 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลสทุธิจาก
การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้งินสนบัสนุนคา้งรบัจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน
จ านวน 487 ลา้นบาท และการตดัจ าหนา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายระหวา่งปีของสทิธิการใชท้ี่ดินและสทิธิตามสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 71 ลา้นบาท และจากการลดลงของภาษี
ซือ้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากการน าไปใชเ้ครดิตภาษีขายในระหว่างปี จ านวน 70 ลา้นบาทและ
จากการจดัประเภทของเงินจา่ยลว่งหนา้เพื่อการพฒันาโครงการในญ่ีปุ่ นเป็นเงินลงทนุในการรว่มคา้ จ านวน
150 ลา้นบาท รวมถึงการลดลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 69 ลา้นบาท ซึ่งสว่นใหญ่เกิด
จากมลูคา่ที่ลดลงจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการแปลงคา่งบการเงิน
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2.2. หนีส้นิรวมจ านวน 8,992 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1,393 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13 เมื่อเทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัสิน้
งวดบญัชีปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 2,324 ลา้นบาท ลดลง 112 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนเงินกูใ้หแ้ก่ธนาคาร 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 887 ลา้นบาท ลดลง 298 ลา้นบาท เป็นผลสทุธิจากการกูเ้งิน
เพิ่ม จ านวน 3,352 ล้านบาท จ่ายช าระคืนในระหว่างปี จ านวน 3,594 ล้านบาท และการลดลงของ
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 56 ลา้น
บาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมสกุลหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนเทียบกบัเงินสกุลบาท อตัรา
แลกเปลีย่นเฉลีย่ของเงินสกลุหยวนตอ่เงินสกลุเงินบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 เทา่กบั 4.3147 บาทตอ่ 1 หยวน  (ณ
วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 : 4.7237 บาทตอ่ 1 หยวน  )

 สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี จ านวน 1,128 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
55 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 5 เป็นผลสทุธิจากการจดัประเภทของเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 1,110 ลา้นบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้สทุธิ)  และสญัญา
เช่าทางการเงินเพิ่มขึน้ จ านวน 66 ลา้นบาท และการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
จ านวน 1,088 ลา้นบาท และการลดลงจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการแปลงคา่งบ
การเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 33 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมสกลุเงินหยวน เนื่องจากการออ่นคา่ลงของเงิน
สกลุหยวนเทียบกบัเงินสกลุบาท

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 5,029 ลา้นบาท ลดลง 436 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8 เป็น
ผลสทุธิจากการกู้ยืมเพิ่มขึน้จ านวน 782 ลา้นบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้สุทธิ) และการจัด
ประเภทจากเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 1,110 ลา้นบาท และการ
ลดลงจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้งวด จ านวน
108 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมสกลุหยวน เนื่องจากการออ่นคา่ลงของเงินสกลุหยวนตอ่เงินสกลุบาท

 หนีส้ินหมุนเวียนอื่นจ านวน 1,432 ลา้นบาท ลดลงสทุธิจ านวน 410 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากการตดั
จ่ายเงินรบัล่วงหนา้จากกลุ่มลกูคา้ที่ใชไ้อน า้ของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มในสาธารณรฐัประชาชนจีน
จ านวน 92  ลา้นบาท  และเจา้หนีค้่าซือ้ทรพัยส์ินของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมและโรงไฟฟ้าพลงังาน



หนา้ 180

แสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน ลดลงจ านวน 262 ลา้นบาท รวมถึงค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายที่ลดลง 56 
ลา้นบาท จากการจ่ายช าระในระหว่างปี 

2.3 สว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 39,816 ลา้นบาท ลดลง 1,365 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั ณ วนัสิน้งวดบญัชีปีก่อน เป็นผลสทุธิจาก 

 เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรบัปี 2562  จ านวน 2,969 ลา้นบาท
 เพิ่มขึน้จากส ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จ านวน 5 ลา้นบาท
 ลดลงจากสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ จ านวน 34 ลา้นบาท
 ลดลงจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธท์ี่เป็นการปอ้งกนัความเสีย่งทางการเงินและ

อื่นๆ จ านวน 458 ลา้นบาท
 ลดลงจากการแปลงคา่งบการเงินของบรษัิทยอ่ยที่แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ จ านวน 1,649 ลา้นบาท
 ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,983 ลา้นบาท
 ลดลงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีของการน ามาตรฐานใหม่ ฉบบัที่ 15 เรื่องรายได้

จากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ ที่เริม่น ามาถือปฏิบตัิในปีนี ้จ านวน 215 ลา้นบาท

อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส  าหรบั งบการเงินรวม
เทา่กบั 0.01 เทา่ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 0.15 เทา่)   

14.3 งบกระแสเงนิสดรวมส าหรับปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

3.1 งบกระแสเงินสดรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 1,900 ลา้นบาท (รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
จ านวน 100 ลา้นบาท) โดยรายละเอียดของแตล่ะกิจกรรมมีดงันี ้

งบกระแสเงนิสดรวม (หน่วย : ล้านบาท) จานวนเงนิ
เงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาเนินงาน (626)            

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 5,256          

เงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,630)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ สุทธิ 2,000          

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (100)            

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,443          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 3,343          

3.2 เงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาเนินงานจ านวน 626 ลา้นบาท มีกิจกรรมทีส่าคญัดงันี ้
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 รบัช าระเงินจากการขายไฟฟา้และไอน า้ จ านวน 3,672 ลา้นบาท
 จ่ายช าระเจา้หนีแ้ละผูร้บัเหมา จ านวน 3,827 ลา้นบาท
 จ่ายดอกเบีย้ จ านวน 278 ลา้นบาท
 จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคล จ านวน 193 ลา้นบาท

3.3 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจ านวนเงิน 1,664 ลา้นบาท มีสาระส าคญัดงันี ้
 เงินปันผลรบัจากการร่วมคา้ และการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น

จ านวน 10,961 ลา้นบาท
 เงินสดรบัจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้จ านวน 49 ลา้นบาท
 เงินสดรบัจากเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 1,580 ลา้นบาท
 เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 36 ลา้นบาท
 ลงทนุในเครือ่งจกัร อปุกรณ ์และโครงการระหวา่งด าเนินการ จ านวน 1,048 ลา้นบาท
 ลงทุนเพิ่มธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีนและโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศญ่ีปุ่ น สทุธิ จ านวน  1,142 ลา้นบาท
 ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้เสมือนในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 316 ลา้นบาท
 เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน  4,811  ลา้นบาท
 เงินสดจ่ายส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 133 ลา้นบาท
 เงินรบัจากดอกเบีย้ จ านวน  80 ลา้นบาท

3.4 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,061 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 4,036 ลา้นบาท
 จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่สถาบนัการเงิน จ านวน 4,682 ลา้นบาท
 จ่ายเงินปันผล จ านวน 1,983 ลา้นบาท

14.4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร 

บา้นป ูเพาเวอร ์มีก าลงัการผลิตรวมปัจจุบนัเพิ่มขึน้เป็น 2,247 เมกะวตัต ์(ตามสดัสว่นการถือหุน้) โดยเพิ่มขึน้ระหว่างปี 
2562 รวม 102.44 เมกะวตัต ์มาจากการลงทนุซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Jixin สาธารณรฐัประชาชนจีน ก าลงัการ
ผลิต 25.22 เมกะวัตต ์ส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม Luannan ก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด 52 เมกะวตัต ์การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์Kurokawa ประเทศญ่ีปุ่ นขนาด 18.9 เมกะวตัต ์และการลงทนุซือ้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยป์ระเทศญ่ีปุ่ น 
4 แห่งจ านวนรวม 6.32 เมกะวตัต ์โดยในปีนี ้บรษัิทฯ ยงัคงเดินหนา้ในการก่อสรา้งและพฒันาโครงการต่างๆเพื่อใหเ้ปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้ตามแผน โดยในปี 2563 จะประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
Yabuki และ Yamagata ในประเทศญ่ีปุ่ น โครงการโรงไฟฟา้ Shanxi Luguang ในสาธารณรฐัประชาชนจีน และ โครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานลมในประเทศเวียดนาม 

บรษัิทฯ รายงานผลก าไรจากการด าเนินงาน 3,191 ลา้นบาท ซึง่ยงัไมร่วมผลขาดทนุจากการแปลงคา่เงินจ านวน 222 ลา้น
บาทแลว้ เป็นผลมาจากสกลุเงินบาทแข็งคา่เมื่อเทยีบกบัสกลุเงินดอลลา่ร ์ มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ 
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ภาษี คา่เสือ่ม และคา่ตดัจ าหนา่ย หรอื EBITDA จ านวน 4,802 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ สว่น
หลกัมาจากสว่นแบง่ก าไรท่ีลดลงจาก 2 โรงไฟฟา้คือ โรงไฟฟา้หงสาและ บีแอลซีพี 

รายไดร้วมของบริษัทฯ จ านวน 5,687 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม จ านวน 4,790 
ลา้นบาท รายไดจ้ากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีนทัง้ 7 แหง่ จ านวน 755 ลา้นบาท และรายได้
จากธุรกิจซือ้ขายไฟฟา้ (Energy trading) ซึง่เป็นธุรกิจใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ น เริม่ด  าเนินการและสามารถสรา้งรายไดจ้ านวน 
142 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ของปี ในสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มในสาธารณรฐัประชาชนจีนยงัคงมีความ
ตอ้งการอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้และไอน า้ใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้อตุสาหกรรมและครวัเรอืนซึง่ยงัคงมีความ
ตอ้งการสงูโดยเฉพาะในพืน้ท่ีโรงไฟฟ้า Zhending และ Luannan ในขณะที่ปรมิาณการขายไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้า 
Zouping ไดร้บัผลกระทบเลก็นอ้ยจากความตอ้งการท่ีลดลงของลกูคา้ในปีที่ผา่นมา ในดา้นตน้ทนุราคาถ่านหิน ไดป้รบัตวั
ลง โดยมีราคาเฉลี่ย 599 หยวนต่อตนั เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหนา้ที่ราคาเฉลี่ย 639 หยวนต่อตนั โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ไดเ้พิ่มมากขึน้ จากก าลงัการผลิตเพิ่มเติมจากโรงไฟฟา้ Jixin ที่เพิ่ม
เขา้มาระหวา่งปี และสภาวะอากาศที่เอือ้อ านวย  โดยในปีนีบ้รษัิทฯรายงานอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 19 

บริษัทฯ ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากธุรกิจรว่มคา้ จ านวน 3,673 ลา้นบาท เทียบกับปีก่อนจ านวน 4,767 ลา้นบาทหรือลดลง
รอ้ยละ 23 โดยโรงไฟฟ้าหงสารายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 2,822 ลา้นบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแลว้
จ านวน 178 ลา้นบาท) เทียบกับปีก่อนหนา้จ านวน 3,418 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 17 สาเหตุหลกัมาจากการหยุด
เดินเครื่องเพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความช ารุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาว เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ปี 2562 ที่ผ่านมา จึงรายงานอตัราความพรอ้มจ่ายหรือ EAF ที่รอ้ยละ 81 ซึ่งปัจจุบนัโรงไฟฟ้าหงสาทัง้ 3 
หนว่ยผลติสามารถกลบัมาเดินเครือ่งไดต้ามปกติและคาดวา่จะสามารถสรา้งผลก าไรไดอ้ยา่งตอ่เนื่องเป็นปกติในไตรมาส
ถดัไป โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีรายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 840 ลา้นบาท (รวมผลก าไรจากการแปลงค่าเงินแลว้จ านวน 13 
ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 117 ลา้นบาท) เทียบกบัปีก่อนหนา้จ านวน 1,340 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ย
ละ 37 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าความพรอ้มจ่ายหรือ AP จากสัญญาการซือ้ขายไฟฟ้า โดยในส่วนของ
ความสามารถในการเดินเครื่องนัน้ยังคงท าไดด้ีอย่างต่อเนื่อง รายงานอัตราความพรอ้มจ่ายที่รอ้ยละ 94 นอกจากนี ้
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ประเทศญ่ีปุ่ นรายงานสว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุจ านวน 39 ลา้นบาท 

ในปีนี ้บริษัทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายใหม่ ในการเพิ่มก าลงัการผลิตจากเดิมที่ 4.3 กิกะวตัตเ์ป็น 5.3 กิกะวตัตภ์ายในปี 2568 
ภายใตก้ลยุทธ์ซึ่งมุ่งเนน้ในการหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า และรฐับาลมี
นโยบายสนบัสนนุการลงทนุ นอกจากนีก้ารควบรวมระหวา่ง 2 ธุรกิจพลงังานสะอาด อนัไดแ้ก่ โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน 
กบั ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานภายใตก้ลุม่บา้นป ูและจดัตัง้เป็นบรษัิทใหมค่ือ Banpu NEXT จะช่วยขยายขีดความสามารถ
และศกัยภาพในการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจการสรา้งโรงไฟฟ้าพืน้ฐาน และ ธุรกิจพลงังานสะอาดที่จะขบัเคลื่อนโดย
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสอดรบักบัรูปแบบการใชพ้ลงังานในอนาคต 
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การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ 

สินทรัพยร์วม

สนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 48,808 ลา้นบาท  ลดลง
2,758 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ส่วนหลกัเป็นผลมาจากเงินปันผลคา้งรบัที่คาดว่าจะไดร้บัภายใน
หนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัรวมจ านวน 639 
ลา้นบาท ลดลง 6,494 ลา้นบาทจากการไดร้บัช าระเงินปันผลคา้งรบัใน
ระหวา่งปีจ านวน 6,494 ลา้นบาท จากบรษัิทรว่มคา้ในประเทศ (บีแอลซีพี) 
การลดลงจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการ
แปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 445 ลา้นบาท รวมถึงการลดลง
จากรายการปรบัปรุงที่เกิดจากผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัที่ 
15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ที่เริ่มน ามาถือปฏิบัติในปีนี ้
จ านวน 215 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 39,816 ลา้นบาท 
ลดลง 1,365 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธนัวาคม  2561 สว่นหลกัเป็นผลมาจาก การแปลงคา่งบการเงินของบรษัิท
ย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จ านวน 1,649 ลา้นบาท การลดลง
จากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,983 ล้านบาท และ ลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความ
เสีย่งทางการเงินและอื่นๆ จ านวน 458 ลา้นบาท 

รายได้จากการขายรวม

รายไดจ้ากการขายรวม 5,687 ลา้นบาท (ซึ่งรวมรายไดค้รัง้แรกจากธุรกิจ
การซือ้ขายไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 142 ลา้นบาท) ลดลงจากปีก่อน 
635 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 มีสาเหตหุลกัมาจากผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินสกุลบาท และ
ผลสทุธิจากการเพิ่มขึน้ของปรมิาณขายไฟฟา้และไอน า้ และการลดลงของ
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย และราคาขายไอน า้ เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยราคา
ขายไฟฟ้าเฉลี่ย 0.36 หยวน (ปี 2561: 0.37 หยวน) และราคาขายเฉลี่ยไอ
น า้ตอ่ตนั เทา่กบั 101.67 หยวน (ปี 2561: 101.80 หยวน) 
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ก าไรขั้นตน้ 

ก าไรขัน้ตน้จ านวน 1,078 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15 และ อตัราก าไร
ขัน้ต้นรอ้ยละ 19 ลดลงรอ้ยละ 1 จากปีก่อน เป็นผลจากรายไดข้อง
โรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มลดลงมากกว่าตน้ทนุท่ีลดลง ในขณะที่
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ และ
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อ
เงินสกลุบาท

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

ก าไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 จ านวน 2,969 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 844 
ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าหง
สาที่ลดลงจากเหตแุผน่เดินไหวเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 สง่ผล
ต่อการผลิตและจ่ายไฟฟ้าที่ลดลง ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม 
พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ประเทศจีนยงัคงรายงานผลก าไรท่ีมั่นคงอย่าง
ตอ่เนื่อง ทัง้นีก้  าไรสทุธิขา้งตน้ ไดร้วมผลขาดทนุจากการแปลงคา่เงิน
จ านวน 222 ลา้นบาทแลว้   

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จ านวน 4,802 ลดลง 1,150 ลา้น
บาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 19 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการ
ลดลงจากการรบัรูผ้ลก าไรจากการคา้รว่ม ไดแ้ก่โรงไฟฟ้าหงสาที่
ลดลงจาก เหตุแผ่นดิ นไหวในประเทศลาวตั้งแต่ วันที่  21 
พฤศจิกายน 2562 และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่ลดลงตามโครงสรา้ง
สญัญาการซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) 

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562  มีผลก าไรต่อหุ้นขั้น
พืน้ฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 0.97 บาทต่อหุ้น 
ลดลงจากปีที่แลว้ 0.28 บาทต่อหุน้ เนื่องมาจากก าไรสุทธิรวมที่
ลดลง 
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อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน

หนีส้ินรวมในปี 2562 จ านวน 8,992 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1,393 
ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 298 ล้านบาทและการตัดจ่ายเงินรับ
ลว่งหนา้จากกลุม่ลกูคา้ที่ใชไ้อน า้ของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมใน
จีน จ านวน 92 ลา้นบาท  และเจา้หนีค้่าซือ้ทรพัยส์นิของโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลดลงจ านวน 262 ลา้นบาท จึงท าใหอ้ัตราส่วนหนีส้ิน
สทุธิตอ่ทนุลดลงจาก 0.13 เทา่ ในปี 2561 เหลอื 0.01   



 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี ?แล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อืJนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูทีJควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ?  

บริษัทฯ  ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินทีJสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน

ในสาระสาํคญัเกีJยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีJดี เพืJอให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นทีJเป็นสาระสาํคญัทั ?ง

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั ?งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีJดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัทีJ 31 ธนัวาคม 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึJงครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลีJยนแปลงทีJสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั ?งการ

กระทําทีJมิชอบทีJอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ? เพืJอเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั ?งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีJบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  บริษัทฯ ได้

มอบหมายให้  นายบรรจบ กิจพานิช   เป็นผู้ลงลายมือชืJอกํากบัเอกสารนี ?ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชืJอของ 

นายบรรจบ กิจพานิช กํากบัไว้  บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูทีJบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

              ชื4อ ตาํแหน่ง ลายมือชื4อ 
 

1.  นายสธีุ สขุเรือน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีJบริหาร  ……..…........................................... 

2. นายชนินท์   วอ่งกศุลกิจ กรรมการ ……..…........................................... 

3. นายเมธี   เอื ?ออภิญญกลุ กรรมการ ..…...…............................................ 

4.  นางสมฤดี   ชยัมงคล กรรมการ ..…...…............................................ 

5.  นายระวิ คอศริิ กรรมการ ..…...…............................................ 

6. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ กรรมการ ..…...…............................................ 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

  นายบรรจบ   กิจพานิช              ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าทีJบริหาร-การเงิน   ….....…............................................ 

  

สธีุ สขุเรือน 

ชนินท์ ว่องกศุลกิจ 

เมธี เอื8ออภิญญกลุ 

สมฤดี ชยัมงคล 

ระวิ คอศิริ 

วรวฒิุ ลีนานนท์ 

บรรจบ กิจพานิช 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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p

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที2ประกอบธุรกจิหลัก 

1.1 รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยั
สตูร

- กรรมการอิสระ
วนัที? 4 สงิหาคม 2558

- ประธานกรรมการ
วนัที? 4 สงิหาคม 2558 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 
วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

- กรรมการตรวจสอบ  
วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

 

65 
 

- 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) รุ่นที? 3/2008 (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที? 82/2006 (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที? 32/2005 (IOD) 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance 
Directors (FND) รุ่นที? 19/2005 (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the chairman 
program รุ่นที? 45/2019 (IOD) 

ตนเอง : 
- 

คูส่มรส :  
- 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและ
สรรหา/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั 
(มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการ 
สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี? จํากดั 
(มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอกซ์ จํากดั 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บริษัท 

Travelex (Thailand) Limited 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ฟังก์ชั?น อินเตอร์เนชั?นแนล 
จํากดั 
 



 หน้า 188  

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2555 – 2561 กรรมการ /  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี � จํากดั 
(มหาชน) 
 

ม.ค 2558 –  
ก.ย. 2558 

รองปลดั
กระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

ก.ค. 2557 - 
ก.ย. 2558 

ประธานกรรมการ ธนาคารเพื?อการสง่ออกและนําเข้าแหง่
ประเทศไทย 

เม.ย. 2557 - 
ก.ย. 2558 

กรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จํากดั 

ต.ค. 2554 - 
ก.ย. 2558 

ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั 

2553 - ก.ย. 
2558 

ประธานกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 
- กรรมการอิสระ 

วนัที? 4 สงิหาคม 2558 
- ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

 

65 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที? 66/2007 (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที? 229/2016 
(IOD) 

- หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee  Program (AACP) รุ่นที? 
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 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 2546 

ตนเอง : 
0.002 % 
คูส่มรส :  

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ / 
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส 
(ประเทศไทย) จํากดั 

2549 – 2558 รองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่บริหารความ
เสี?ยง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2558 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

2554 - 2558 กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3. ศาสตราจารย์  
ดร. บณัฑิต เอื �ออาภรณ์ 

- กรรมการอิสระ 
วนัที? 4 สงิหาคม 2558 

- ประธานคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 
วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

- กรรมการตรวจสอบ 
วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

55 - ปริญญาเอก วิศวกรรมดษุฎีบณัฑิต  
Imperial College of Science 
Technology and Medicine สหราช
อาณาจกัร 

- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที? 110/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
วิทยาการพลงังาน รุ่นที? 6 (พ.ศ.2558) 

- หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดนิ รุ่นที? 3 (พ.ศ. 
2557) 

- Temasek Foundation-NUS 
Programme for leadership in 
University Management (พ.ศ. 
2555) 

ตนเอง : 
0.003 % 
คูส่มรส :  

- 
 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
กําหนด
คา่ตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการ
สรรหา 

บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 
จํากดั (มหาชน)  

2559 - ปัจจบุนั อธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ส.ค. – ก.ย. 
2560 

กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลงังาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

2558 - 2559 กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 

2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

4.   นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ  

วนัที? 12 ธนัวาคม 2539 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

และสรรหา 
     วนัที? 21 สงิหาคม 2558 
 

67 - ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. 
Louis University, Missouri, U.S.A. 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher 
Course  
รุ่นที? 3/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP)  
รุ่นที? 20/2002 (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership 
Development Program(LDP) - 
Enhancing Competitiveness รุ่นที? 
0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง : 
0.044 % 
คูส่มรส : 
0.011 % 

- 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน)1 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหา 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บริษัท 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2558 - 2559 เจ้าหน้าที?บริหาร
อาวโุส 

2526 – เม.ย. 
2558 

ประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร 

2559 - 2561 กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2558 – 2561 ประธาน
คณะทํางาน 

คณะทํางานเพื?อการพฒันาความยั?งยืน
ของบริษัทจดทะเบียน - สาํนกังาน
คณะกรรมการ 
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นํ �าตาลมิตรผล จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ

1
 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื?อวนัที? 10 กนัยายน 2558



 หน้า 192  

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

ทจุริต 

2555 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

 กรรมการประจํา คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 – ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิเพื?อคณุภาพชีวิต 

5.   นายเมธี เอื �ออภิญญกลุ 
- กรรมการ 

วนัที? 22 พฤษภาคม 2558 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

66 - 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) รุ่นที? 7  
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
(วปรอ.จก) รุ่นที? 1 

- อบรมหลกัสตูร Directors 

Certification Program  (DCP) รุ่นที? 

61/2005 (IOD) 

 

ตนเอง : 
0.014% 
คูส่มรส :  
0.001 % 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / 
กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั 
(มหาชน) 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั ที?ปรึกษา 

2547 - ปัจจบุนั ประธานที?ปรึกษา บริษัท บริหารและพฒันาเพื?อการ
อนรัุกษ์สิ?งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

6.   นางสมฤดี ชยัมงคล 
- กรรมการ 

วนัที? 30 กรกฎาคม 2552 

- กรรมการกําหนคา่ตอบแทน 
วนัที? 1 สงิหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, 

Harvard University Graduate 
School of Business Administration, 
Boston,U.S.A. 

- หลกัสตูร Director Certification  
Program  (DCP) รุ่นที? 78/2006 
(IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหาร
ระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที? 18 
(วตท.) 

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้าน

การพฒันาธรุกิจอตุสาหกรรมและการ

ลงทนุ จากสถาบนัวิทยาการธรุกิจและ

อตุสาหกรรมรุ่นที? 2 (วธอ.) 

 

ตนเอง : 
0.053 % 
คูส่มรส : - 

- 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั 
กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

2558 – ปัจจบุนั 
ประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร/ กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2549 - 2558 
ผู้ชว่ยประธาน
เจ้าหน้าที?บริหาร – 
การเงิน 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

Hunnu Investments Pte. Ltd. 

AFE Investments Pty. Ltd. 

BMS Coal Sales Pte. Ltd. 

Banpu Singapore Pte. Ltd. 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 

บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั?นแนล จํากดั 

BP Overseas Development Co., 
Ltd. 

Centennial Coal Company Limited 

Hunnu Coal Pty Ltd. 

Banpu Minerals (Singapore) Pte. 
Ltd. 

บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั 

Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Asian American Coal, Inc. 

AACI SAADEC (BVI) Holdings 
Limited 

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

Banpu Australia Resources Pty Ltd. 

Banpu Australia Co., Pty Ltd. 

BPIN Investment Company Limited 

Sunseap Group Pte.Ltd. 

บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั

Banpu North America Corporation 

BOG Co.,Ltd. 

บริษัท บ้านป ูโคล เซลส์ จํากดั

บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั

บริษัท บ้านป ูอินโนเวชั?น แอนด์ เวน
เจอร์ส จํากดั 

FoMM Corporation 

Banpu Japan K.K. 

Centennial Energy Pty. Limited 

7.   นายระวิ คอศริิ 
- กรรมการ 

วนัที? 29 ตลุาคม 2544 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

และสรรหา 

70 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตนเอง : 
0.002 % 
คูส่มรส : 
0.002 % 

- 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

วนัที? 21 สงิหาคม  2558 - อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที? 32/2003 (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั
วทิยากรตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.)  
รุ่นที? 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาด

ทนุ 
- Executive Leadership Program 

NIDA-Wharton คณะบริหารธรุกิจ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) กบัThe Wharton School, 
University of Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้าน
วทิยาการพลงังานสถาบนัวทิยาการ
พลงังาน รุ่นที? 3 (วพน.3) 

บรรษัทภิบาลและ
สรรหา 

2555 - 2559 กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา 

2555 - 2559 ที?ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 

2553 - 2560 กรรมการ Centennial Coal Company Limited 

8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์
- กรรมการ

วนัที? 30 กรกฎาคม 2552

62 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื?องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Advanced Management Program

(AMP173) Harvard Business 

School, U.S.A. 

ตนเอง : 
0.003 % 
คูส่มรส : 
0.000 % 

- 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั

กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 

2560 - ปัจจบุนั ที?ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2556 - 2560 
ประธานเจ้าหน้าที?
ปฏิบตักิาร 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 
ประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 เลขานกุารบริษัท 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- หลกัสตูร Directors Certificate 

Program  (DCP) รุ่นที? 149/2011 

(IOD) 

- Orchestrating Winning 

Performance Program รุ่น 

OWPII/2013  

สถาบนัการจดัการนานาชาต ิ 
(IMD SE Asia) 

2557 – ก.พ. 
2560 
2557 – ก.พ. 
2560 
 
2557 – ก.พ. 
2560 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอน็จิเนียริ?ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จํากดั 

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
- ประธานเจ้าหน้าที?บริหาร

วนัที? 1 มกราคม 2561
- กรรมการ

วนัที? 1 มกราคม 2561

56 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- Global Leadership Program for
Strategic Leader by IMD 2017 &
2019

ตนเอง : 
0.000 % 
คูส่มรส : - 

- 2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 
ส.ค. 2562 – 
ปัจจบุนั 

ผู้ อํานวยการสาย
อาวโุส ธรุกิจไฟฟา้

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2561 - 
ก.ค. 2562 

ประธานเจ้าหน้าที?
ปฏิบตักิาร-สาย
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- Leadership Development Program 
(LDP) by IMD and TLCA 2017 

- Executive Development  Program, 
Class 11 by TLCA อบรม TLCA 
Executive Development Program 
รุ่นที? 11 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

- หลกัสตูร Director Certification  
Program (DCP) รุ่นที? 254/2018 
(IOD) 

- อบรม Economic Leader Forum จาก
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
2008 

ธรุกิจไฟฟา้ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั 

Banpu Japan K.K. 

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 จํากดั 

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี 
จํากดั 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั 

BPP Vinh Chau Wind Power 
Limited Liability Company 

2552 – 2560 ผู้ อํานวยการสาย
อาวโุส –  
การเงิน  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

10. นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าที?ปฏิบตักิาร 
วนัที? 1 มกราคม 2562 

62 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ตนเอง : - 
คูส่มรส : - 

 

- 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที?
ปฏิบตักิาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั 
(มหาชน) 

2560 - 2561 ที?ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

 
 
 

 

- วฒุิวิศวกร สาขาไฟฟา้ (Senior 
Professional Engineer License, 
Electrical Engineering) 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที? 192/2014 
(IOD) 

- Executive Leadership Program 
NIDA-Wharton คณะบริหารธรุกิจ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) กบัThe Wharton School, 
University of Pennsylvania, U.S.A. 
รุ่นที? 7/2014 

- The BOSS#72 by Management 
Phycology Institute 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้าน
วทิยาการพลงังานสถาบนัวทิยาการ
พลงังาน รุ่นที? 10 (วพน.10) 

2548 - 2560 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

11. นายบรรจบ กิจพานิช 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?  

บริหาร - การเงิน 
วนัที? 1 มกราคม 2560 

53 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ตนเอง :  
0.000 % 
คูส่มรส : - 

- 2560 - ปัจจบุนั ผู้ ช่ ว ย ป ร ะ ธ า น
เจ้าหน้าที?บริหาร– 
การเงิน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั 
(มหาชน) 

2557 - 2559 ผู้ อํานวยการสาย –  
บริหารการเงิน 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2555 - 2557 ผู้ อํานวยการสาย – 
การเงิน  (CFO) 

Hongsa Power Co., Ltd. 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

จํากดั 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั 

Pan-Western Energy Corporation 
LLC 

Banpu Renewable Singapore Pte. 
Ltd. 

Zouping Peak Pte. Ltd. 

Aizu Energy Pte. Ltd. 

บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั 
12. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 

สายงานธรุกิจไฟฟา้ประเทศจีน 
วนัที? 16 สงิหาคม 2560 

 

58 
 
 
 
 
 

- Master of Business Administration 
(M.B.A.), The University of the Thai 
Chamber Of Commerce 

- Bachelor of Sciences (B.Sc.),  
Chiang Mai University 

ตนเอง :  
0.002 % 
คูส่มรส : - 

- 2560 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสาย
อาวโุส – 
สายงานธรุกิจไฟฟา้
ประเทศจีน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ Feichang Xingyu Solar Power PV 
Technology 

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. 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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 ผู้ อํานวยการ  Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

2558 – 2559 Executive 
Director 

Hunnu Altai LLC 

Bilegt Khairkhan Uul LLC 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

13. นางบปุผชาต ิมีเจริญ 

- ผู้ อํานวยการสายอาวโุสสายงาน
ธรุกิจไฟฟา้ประเทศเวียดนาม 
วนัที? 1 กมุภาพนัธ์ 2562 

56 - Doctor of Philosophy (E-Learning 
Methodology) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์มหาบณัฑิต 
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
สาขาวสัดศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที? 248/2017 

ตนเอง : 
0.002 % 

คูส่มรส : - 

- 2562 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสาย
อาวโุสสายงาน
ธรุกิจไฟฟา้ประเทศ
เวียดนาม 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

2560 - 2561 ผู้ อํานวยการสาย
อาวโุส –สายบริหาร
พฒันาองค์กร 

เลขานกุารบริษัท 

2558 - 2559 ผู้ อํานวยการสาย
อาวโุส –สายงาน
การเงินและการ
บริหาร 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 

BRE Singapore Pte. Ltd. 

BPP Vinh Chau Wind Power 
Limited Liability Company 

2561 กรรมการ Pan-Western Energy Corporation 
LLC 

Zouping Peak Pte. Ltd. 

Aizu Energy Pte. Ltd. 

2559 – 2561 กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั 

2555 – 2558 ผู้ อํานวยการสาย-
งานบริหารพฒันา
องค์กร 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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1.1.1  รายละเอียดเกี2ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

14. นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ 

เลขานกุารบริษัท 
วนัที? 1 มกราคม 2562 

49 - ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้ปฏิบตังิานเลขานกุารบริษัท 
(Advances for Corporate 
Secretaries) รุ่นที? 1/2560 ชมรม
เลขานกุารบริษัทไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

ตนเอง : - 
 

- ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 เจ้าหน้าที?
เลขานกุารบริษัท 

ที?ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที 12/2561 เมื?อวนัที? 21 ธนัวาคม 2561 มีมตอินมุตัแิตง่ตั �งให้นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท โดยมีผลนบัตั �งแตว่นัที? 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดย

ให้มีอํานาจหน้าที?ตามที?กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื?อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั �งดแูลให้มีการปฏิบตัติามมตดิงักลา่ว 

ตลอดจนให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี?ยวกบักฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที?ต้องปฏิบตั ิการจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปี

ของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที?รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดําเนินการอื?น ๆ ตามที?คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศกําหนด 
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1.2 รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

55 - ปริญญาโท Business 
Administration (Executive), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิ
นทร์ 

- ปริญญาตรี Eng. In Mechanical 
Engineer มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 

ตนเอง : 
0.000 

- 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd 

Feichang Xingyu Solar Power PV 
Technology 

Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd 

Zouping Peak CHP Co., Ltd 

BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd 

Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

Weifang Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd 

Anqiu City Huien Photovoaic 
Technology Co.,Ltd. 

Anqiu Huineng Renewable Energy 
Co., Ltd 

Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Shandong) 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Hebei) Co., 
Ltd. 

2559 ผู้ อํานวยการสาย-South 
Asia Investment 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 

2558-2559 ผู้ อํานวยการสาย-
Business Development 
Asia 2 

2556-2558 ผู้ อํานวยการสาย-Project 
Development 

3.   นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

      กรรมการ 

51 - ปริญญาโท Business 
Administration (MBA) 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

- ปริญญาตรี  Business and 
Administration 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ตนเอง : - - 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 

Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd. 

BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd 

Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

Weifang Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd 

Anqiu City Huien Photovoaic 
Technology Co.,Ltd. 

Anqiu Huineng Renewable Energy 
Co., Ltd 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 

Feichang Xingyu Solar Power PV 
Technology 

2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสาย
การเงิน  (CFO) 

Hunnu Resource LLC 

2558 ผู้ อํานวยการสายการเงิน  บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการฝ่าย
วางแผนกลยทุธ์และพฒันา
ธรุกิจ 
 

Peak Pacific (China) Investment Ltd. 

 
4.   นายประกาย หยกนํ �าเงิน 

กรรมการ 

42 - ปริญญาโท Policy 
Management, Technical 
University of Delft 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
(เครื?องกล) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ตนเอง : - - 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Investment (China) Co., Ltd. 
 2560 ผู้จดัการฝ่าย-Business 

Development and 
assistant to CEO 

ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd 

Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd 

Zouping Peak CHP Co., Ltd 

BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd 

Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

Weifang Tian'en Jinshan 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Comprehensive Energy Co., Ltd 

Anqiu City Huien Photovoaic 
Technology Co.,Ltd. 

Anqiu Huineng Renewable Energy 
Co., Ltd 

Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Shandong) 
Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Hebei) Co., 
Ltd. 

Feichang Xingyu Solar Power PV 
Technology 

2556 - 2560 ผู้จดัการฝ่าย-Business 
Development  

Hunnu Resource LLC 

5.   Mr. Zhang Tieyan 
กรรมการ 

57 - B. Eng. In Thermal Engineer, 
Tsinghua University, China  

- Master of Business 
Administration (Executive), 
Smith Business School, The 
University of Maryland, 
Shanghai 

- - 2561 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสาย-CHP 
Operation 

Banpu Investment (China) Co., Ltd. 
 

2552-2561 Director-Engineering,  

ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd 

Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd 

Zouping Peak CHP Co., Ltd 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

6.   Mrs. Junping Lu 

    กรรมการ 

46 - 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 

- - ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 

Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Shandong) 
Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Hebei) Co., 
Ltd. 

 

1.3  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. นายประกาย หยกนํ �าเงิน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ �าเงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 



 หน้า 208  

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

4. Mr. Zhang Tieyan  
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5 

5. Mrs. Junping Lu 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6 

6. Mr. Yong Wang 
กรรมการ 

69 - 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. Liu Hua 
กรรมการ 

44 - Bachelor  - - ส.ค. 2561 - 
ปัจจบุนั 

DGM Zouping City Development Xinda 
Energy Tech Ltd. 

ส.ค. 2551 – 
ก.ค. 2561 

Head of Legal 
Department 

Qixing Group Co., Ltd. 

1.4  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

4. นายประกาย หยกนํ �าเงิน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ �าเงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 

5. Mr. Zhang Tieyan 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5 

 

1.5  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 

4.  นายประกาย หยกนํ �าเงิน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ �าเงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 

 
 

5.  Mr. Yongchun Xiao   49 - China Europe International 
Business School, EMBA  

- - ปัจจบุนั กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy 
Co., Ltd  
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

   กรรมการ - Huazhong University of 
Science and Technology, 
major in Thermal Power 
Engineering 
 

 Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

Weifang Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd 

Anqiu City Huien Photovoaic 
Technology Co.,Ltd. 

BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd 

Feichang Xingyu Solar Power PV 
Technology 

Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 

 

1.6  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ  Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive Energy  Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 

4.  นายประกาย หยกนํ �าเงิน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ �าเงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 

5.  Mr. Yongchun  Xiao 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อ 1.5 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5 

1.7  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จาํกัด 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสมฤดี ชยัมงคล 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 6 

3. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

 
 
 

4. นายสมศกัดิ¬ สทิธินามสวุรรณ 
กรรมการ 

59 – ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการบริหารโครงการและ

ตนเอง : 
0.001 

- 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  

ปัจจบุนั ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที? บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นโยบาย สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
เหมืองแร่และโลหะวิทยา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

– อบรมหลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program 2017 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

– Global Leadership Program for 
Strategic Leader 2017, IMD 
Business School 

บริหาร – ธรุกิจถ่านหิน  

ส.ค. – ธ.ค. 
2562 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
สายธรุกิจถ่านหิน  

ม.ค. - ก.ค. 
2562 

ประธานเจ้าหน้าที?
ปฏิบตักิาร - สายธรุกิจถ่าน
หิน 

2561 ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?
ปฏิบตักิาร - สายธรุกิจถ่าน
หิน 

2554 – 2558 ผู้ อํานวยการสาย – ธรุกิจ
ไฟฟา้  

2558 – 2560 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
สํานกัประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั  Commissioner PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

   

2558 – 2560 กรรมการผู้จดัการ Hongsa Power Co., Ltd. 

2554 – 2558 กรรมการผู้จดัการ Phu Fai Mining Co., Ltd 
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1.8  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

3. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 
 

54 - 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 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 
Legal  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd. 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd. 

4. Mr. Amal Arpun Autar 
       กรรมการ 

48 - 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 

56 - 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  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

3. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสทุธิชยั เลาหวโิรจน์ 
ตามหวัข้อ 1.8  รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3 

 

4. Mr. Jeswant Singh S/O 
Darshan Singh 

      กรรมการ 

76 - 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. 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ BRE Singapore 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 
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1.10  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

3. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

4. นายบรรจบ กิจพานิช 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายบรรจบ กิจพานิช 
ตามหวัข้อประวตั ิข้อ 11 

5. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
ตามหวัข้อ 1.8  รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3 

 

1.11  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 

4. นายประกาย หยกนํ �าเงิน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ �าเงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 

 

1.12  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จาํกัด 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นายสธีุ สขุเรือน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสธีุ สขุเรือน 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

3.  นายบรรจบ กิจพานิช 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายบรรจบ กิจพานิช 
ตามหวัข้อประวตั ิข้อ 11 

4.  นางสาวอริศรา สกลุการะเวก 
กรรมการ 

49 – วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

– บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

– Orchestrating Winning 

ตนเอง : - - 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี 
จํากดั 

2561 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
การเงิน 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
Controller 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Performance 2016, IMD 
Business School 

– Global Leadership Program for 
Strategic Leader 2017, IMD 
Business School 

– Certification from School of Tax 
– ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่

ประเทศไทย (Certified Public 
Accountant: CPA)                

–  อบรมหลกัสตูร TLCA 
Leadership Development 
Program (LDP) – Crafting agile 
strategies to enhance 
competitiveness of your 
organization จากสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย 

– อบรมหลกัสตูร Refreshment of 
the Role and Expectation of a 
CFO  จากสภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

–  อบรมหลกัสตูร Beyond Treasury 
Management จากสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2552 – 2558 ผู้ อํานวยการสาย – บญัชี บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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1.13  รายละเอียดเกี2ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. 

ชื2อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที2ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื2อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 12 

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2 

3. Mr. Yongchun  Xiao 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อ 1.5 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5 

4.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3 

5.  นายประกาย หยกนํ �าเงิน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ �าเงิน 
ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4 
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เอกสารแนบ 2  การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

หมายเหตุ : สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

X ประธานกรรมการบรษัิท M ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

O ผูบ้รหิาร  / กรรมการ 

// กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
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1. รองศาสตราจารย ์ดร. นรศิ ชัยสตูร X,//

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรตัน์ //

3. ศาสตราจารย ์ดร. บณัฑิต  เอือ้อาภรณ์ //

4. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ / / / / / / / / /

5. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /

6. นายระวิ คอศริิ / / / /

7. นางสมฤด ีชัยมงคล / / / /

8. นายวรวฒิุ ลนีานนท์ / / / /

9. นายสธีุ สขุเรอืน /,M / / / / / / / / / / / /

10. นางบปุผชาต ิมีเจรญิ O / / /

11. นายบรรจบ กิจพานิช O / / / / / / /

12. นายชัยรตัน ์จันทรห์อม O / / / / / / / / / / / / /

14. นายประพนัธ ์ลขิิตวชัรปกรณ์ O

รายช่ือ BP
P

บริษัทย่อย บริษัทร่วม



หนา้ 220 

สัญลักษณข์องบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

BPP บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน 

BPCP บรษัิท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั 

BRE บรษัิท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั 

BPPJP บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั   

PV บรษัิท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั 

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

Huineng Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 

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

Haoyuan Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. 

Huien Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd. 

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

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

Jixin Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. 

Zhengding Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

BIC Banpu Investment (China) Ltd. 

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

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

Luannan Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

Zouping Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

BPPI Banpu Power International Limited 

BPIC Banpu Power Investment Co., Ltd. 

BRS Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 

BRES BRE Singapore Pte. Ltd. 

ZP Zouping Peak Pte. Ltd. 

PW Pan-Western Energy Corporation LLC 

BPJP Banpu Japan K.K. 

BPPTGK Banpu Power Trading G.K. 

BPPVC BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company 

ITMBPP PT. ITM Banpu Power Co., Ltd. 

BLCP บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 

SLG Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd. 

HPC Hongsa Power  Company Limited 

PFMC Phu Fai Mining  Company Limited 

AZE Aizu Energy Pte. Ltd. 

DeSol Digital Energy Solutions Corporation 

GE Global Engineering Co.,Ltd 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี1ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื1อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที1ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื1อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวอรวรรณ ภนํู 3าทรัพย์
- หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
วนัทีH 1 ธนัวาคม 2561

38 - ปริญญาโทวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

- ปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต
สาขาบญัชี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น

- หลกัสตูรการบริหารโครงการ โดย
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั
(มหาชน)

- สมัมนาผู้ตรวจสอบภายใน
ประจําปี 2562  โดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในรับอนญุาต
สากล โดยสภาวิชาชีพบญัชีแหง่
ประเทศไทย

ตนเอง : - - 2561 – 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการ - Internal Audit บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2558 – 
2561 

ผู้จดัการ – Global Internal 
Audit 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 
(มหาชน)  

2557 – 
2558 

หวัหน้าทีม – Internal 
Audit (International 
Business) 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 

-ไมมี่-



เอกสารแนบ 5
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