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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับการจดทะเบียนจดัตั #ง เมื&อวนัที& 12 ธันวาคม 2539 ด้วยทนุจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท มีวตัถุประสงค์เพื&อลงทนุในการพฒันาโครงการเพื&อผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าที&ผลิตขึ #นจาก

เชื #อเพลงิประเภทตา่งๆ เช่น ถ่านหิน และ พลงังานหมนุเวียน ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื&อวนัที& 10 กนัยายน 

2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยเปลี&ยนชื&อเป็น “บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) โดย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และ เริ&มทําการซื #อขายเป็นครั #งแรกผา่นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที& 

28 ตลุาคม 2559 

ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึ&งในผู้ ร่วมจดัตั #ง บจ.บีแอลซีพี ซึ&งได้รับคดัเลือกจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 

“กฟผ”  ให้ดําเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงทําสญัญาซื #อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินขนาด 

1,434 เมกะวตัต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นที&สดัส่วนร้อยละ 50  ซึ&งได้

ดําเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเกือบ 10 ปี จากนั #นในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุไปสูส่าธารณรัฐประชาชนจีน  

โดยการเข้าซื #อกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม 3 โรง อนัได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิ #งติ #ง และใน

ปี 2552  บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั #งบริษัทไฟฟ้าหงสา โดยได้ทําสญัญาสมัปทานเพื&อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด

กําลงัการผลติ 1,878 เมกะวตัต์ และสมัปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้ดําเนินการเชิงพาณิชย์ครบทกุหน่วย

การผลิตไปแล้วเมื&อเดือน มีนาคม 2559  นอกจากนี # บริษัทฯ ยงัได้ขยายขอบเขตของการลงทนุไปสูพ่ลงังานหมนุเวียน 

โดย ในปี 2557  บริษัทฯ ซึ&งเริ&มขยายการลงทนุไปสูธุ่รกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โดยลงทนุในประเทศญี&ปุ่ น 

และ สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นลาํดบัตอ่มา 

 ปัจจุบนับริษัทฯ มีนโยบายที&ชดัเจนในการดําเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลงังานทดแทน  โดยมีการ

ลงทนุในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศญี&ปุ่ น 

1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 วิสัยทัศน์   

 เป็นบริษัทพลงังานที&ดาํเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย มุง่เน้นถงึการพฒันาอยา่งยั&งยืน เป็นมติรกบัชมุชนและ

สิ&งแวดล้อม 

พันธกิจ 

พฒันาธุรกิจไฟฟ้า สง่เสริมพลงังานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที&ทนัสมยั เพื&อความเติบโตอยา่งตอ่เนื&อง และก้าว
สูค่วามเป็นผู้ นําในเอเชีย 
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1.2  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญในรอบปี 2559 รวมทั *งเหตุการณ์ปัจจุบนั  

• ที&ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั #งที& 1/2559  เมื&อวนัที& 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบอนมุตัิการ
ปรับโครงสร้างทนุของบริษัทฯ โดยการลดทนุ จดทะเบียนจํานวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 
บาท เป็น 13,471,995,000 บาท และเพิ&มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 17,484,925,000 บาท จาก 
13,471,995,000 บาท  เป็น 30,956,920,000 บาท  โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุจํานวน 
1,748,492,500 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี # 

- เสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุ จํานวนไมเ่กิน 1,100,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที&ตราไว้หุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น การเสนอขายหุ้นจํานวนดงักลา่วได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี&ยนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์เมื&อวนัที& 18 กมุภาพนัธ์ 2559 เพื&อ

แสดงถึงการเพิ&มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะนําเงินจํานวนดงักลา่วไปชําระหนี #คงค้างตอ่ บริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน) 

- เสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุ จํานวนไมเ่กิน 210,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั&วไปเฉพาะกลุม่ซึ&งเป็นผู้ ถือ

หุ้นเดิมของ บริษัท บ้านป ูที&มีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้น  

- เสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุ จํานวนไมเ่กิน 438,492,500 หุ้น และหุ้นที&เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ประชาชน

ทั&วไปเฉพาะกลุม่ซึ&งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บ้านป ู ที&มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้น ตอ่ประชาชนเป็นการ

ทั&วไป ทั #งนี # นอกจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ&มทนุที&ระบไุว้ข้างต้น บริษัทฯ ยงัมีหุ้นสามญัเพิ&มทนุอีกจํานวน

ไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น เพื&อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที&จะซื #อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที&

ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของกลุม่บริษัทบ้านป ู (โดยไมร่วมกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ซึ&งได้รับอนมุตัิตามมติที&ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั #งที& 

4/2558 เมื&อวนัที& 7 กนัยายน 2558 ทั #งนี #ได้ทําการจําหนา่ยเสร็จสิ #นแล้วจํานวน 28,800,000 หุ้น 

• เมื&อวนัที& 2 มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าหงสาหนว่ยที& 3 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

• เมื&อวนัที& 4 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ก่อตั #ง บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล (ไชนา่) จํากดั เพื&อเป็นบริษัทที&ถือหุ้นในบริษัท
อื&นซึ&งประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• ในระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทําสญัญาเพื&อให้ได้มาซึ&งสิทธิในการซื #อหุ้น
ทั #งหมดของโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการจินซาน    โครงการฮุ่ยเหนิง  โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน  

• เมื&อวนัที& 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทําสญัญาลงทนุสาํหรับการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน โครงการ    
ยามางาตะ ซึ&งตั #งอยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญี&ปุ่ น 

• เมื&อวนัที& 13 พฤษภาคม 2559 โครงการฮีโน ซึ&งเป็นโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี&ปุ่ น ได้เริ&มเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกําลงัการผลติติดตั #ง 4.59 เมกะวตัต์ (กระแสตรง) 
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• เมื&อวนัที& 31 สงิหาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,397,199,500 หุ้น เป็น
จํานวนเงิน 1,606,123,665 บาท 

• ในเดือนกนัยายน 2559 บริษัทฯ เข้าทําสญัญาเพื&อให้ได้มาซึ&งสทิธิในการซื #อหุ้นทั #งหมดของโครงการเตอ๋หยวน 
ซึ&งเป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• เมื&อวนัที& 29 กนัยายน 2559 บริษัทฯ เข้าทําสญัญาลงทนุสาํหรับการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน     โครงการ
คโุรคาวา่  ซึ&งตั #งอยูใ่นจงัหวดัมิยะงิ ประเทศญี&ปุ่ น 

• เมื&อวนัที& 28 ตลุาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เริ&มทําการซื #อ
ขายเป็นวนัแรกผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• เมื&อวนัที& 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ เข้าทําสญัญาลงทนุสาํหรับการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน โครงการ
ชิราคาวา่  ซึ&งตั #งอยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ  ประเทศญี&ปุ่ น 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
ปัจจบุนับริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดาํเนินธุรกิจหลกัที&สาํคญั คือ ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และ
ธุรกิจพลงังานทดแทน (Renewable Energy Business) รายละเอียดดงันี # 

 

  

 

 

 

 

ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี # 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั(มหาชน)  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 

2) บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 

3) Banpu Power International Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

4) Banpu Power Investment Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

5) Banpu Investment (China) Co., Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

6) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

7) Pan-Western Energy Corporation  LLC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

8) Zouping Peak CHP Co.,Ltd.  ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ #า 100.00% 

9) Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.  ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ #า 100.00% 

10) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd  ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ #า 100.00% 

11) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั  ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 50.00% 

12) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 40.00% 

13) Phu Fai Mining Company Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 37.50% 

14) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 30.00% 

15) PT ITM Banpu Power  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 30.00% 
 

ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน
ทดแทน 
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ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลงังานอื�น (Renewable Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี # 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

16) บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

17) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

18) Akira Energy Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

19) Akira Energy (South) Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

20) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 75.00% 

21) บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั* ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

22) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั** ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

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

24) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

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

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

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

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

 

นโยบายการแบง่การดาํเนินงานของบริษัทในกลุม่ 
บริษัทยอ่ยของกลุม่ธุรกิจไฟฟ้าดาํเนินการผลติและจําหนา่ยไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที&ตั #งอยูใ่น

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนั #นบริษัทฯ ขยายการ

ลงทนุไปยงัธุรกิจการผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี&ปุ่ นและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 

 

หมายเหต:ุ  

* ขายหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั ใหแ้ก่ผู้พฒันาโครงการรายหนึ+ง เมื+อวนัที+ 7 มีนาคม 2560 

**เปลี+ยนชื+อจาก บริษัท บีพีพีรีนิวเอเบิล จํากดั เป็น บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั เมื+อวนัที+ 23 ธนัวาคม 2559 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์ 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 

 (สว่นที&ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึ #นไป) 
 

 
 

 หมายเหต:ุ   
 * ขายหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั ใหแ้ก่ผู้พฒันาโครงการรายหนึ+ง เมื+อวนัที+ 7 มีนาคม 2560 

   **เปลี+ยนชื+อจาก บริษัท บีพีพีรีนิวเอเบิล จํากดั เป็น บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั เมื+อวนัที+ 23 ธนัวาคม 2559 

บริษัท บ้านปู
 เพาเวอร์ จาํกัด 

(มหาชน)

บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จํากดั

50.00%

Tangshan Banpu

Heat and Power 

Co., Ltd

12.08%

100.00%

100.00%

Zouping Peak 

Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Investment 
(China)  Co., Ltd

Shijiazhuang Chengfeng

Cogen Co., Ltd

Pan-Western Energy 
Corporation  LLC

Zouping Peak 

CHP Co., Ltd

70.00%

100.00% 87.92%

Banpu Power 
Investment Co., Ltd.

100.00% 100.00%

Hongsa Power 
Company Limited

40.00%

Phu Fai Mining 
Company Limited

37.50%

99.99%

บริษัท บ้านป ูโคล    
เพาเวอร์ จํากดั 

99.99%

Shanxi Lu Guang
Power Co., Ltd.

30.00%

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล
เอนเนอร์จี จํากัด 

Banpu Power 
International Limited

Aizu Energy 
Pte. Ltd.

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
(เจแปน) จํากดั**

75.00%

100.00%

Akira Energy (South) 
Limited

100.00%

Akira Energy 
Limited

100.00%

Banpu Renewable 
Singapore Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

บริษัท ไทยโซลา่ร์ คอนซลั
แตนท์ จํากดั*

100.00%

PT ITM Banpu 
Power 

30.00%

Anqiu Huineng
New Energy Co., Ltd.

100.00%

100.00%
Weifang Tian’en Jinshan

Comprehensive 

Energy Co., Ltd.

100.00%

Dongping Haoyuan

Solar Power Generation

Co., Ltd.

BPP Renewable 
Investment (China) 

Co., ltd
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1.4  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) “บ้านป”ู ซึ&งเป็นบริษัทพลงังาน ดําเนินธุรกิจเหมืองถ่าน

หิน ผลติไฟฟ้าและพลงังานทางเลอืกตา่งๆ ทั #งในประเทศและตา่งประเทศ  ทั #งนี #ในการดําเนินธุรกิจการผลติไฟฟ้าและ

พลงังานทางเลอืกตา่งๆ บริษัทฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกบั บ้านปแูละบริษัทในกลุม่ บ้านป ูเช่น มีการ

ใช้บริการหนว่ยงานสนบัสนนุจาก บ้านป ูผ่านการบริการตามสญัญาการบริหารจดัการ ซึ&งครอบคลมุบริการ การให้

คําปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนบัสนุนกลาง 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบคุคล และการบริหารจดัการทรัพย์สิน  ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ให้บริการแก่ 

บ้านปแูละบริษัทยอ่ย สาํหรับการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน ผา่น การบริการตามสญัญาบริการให้คําปรึกษา 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 

ในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา สาํหรับสิ *นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

    บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 
 

ผลติภณัฑ์หรือบริการ ดําเนินการ
โดย 

% การ
ถือหุ้น
ของ

บริษัท 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
% รายได้ 

(ล้านบาท) 
% รายได้ 

(ล้าน
บาท) 

% 

รายได้จากการขาย  
 
1. ไฟฟ้า 
 
2. ไอนํ #า  
3. รายได้จากการ
ขายอื&น** 

 
 

BIC 
BPPRIC* 

BIC 
BIC 

 
 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
 

2,852.93 
102.75 

2,237.63 
348.44 

 

 
 

51.48 
1.85 

40.38 
6.29 

 
 

3,242.47 
- 

2,058.20 
329.23 

 
 

57.59 
- 

36.56 
5.85 

 

 
 
3,011.55 

- 
1,933.70 

254.42 
 

 
 

57.92 
  - 

37.19 
4.89 

รวมรายได้จากการ
ขาย    5,541.65 100.00 5,629.90 100.00 5,199.67 100.00 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมตามวธีิสว่นได้เสยี *** 3,513.18  1,895.19  2,158.45  

รายได้และส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมค้า
รวม 9,054.83  7,525.09  7,358.12  

 

หมายเหต:ุ   

* BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที+ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยเริ+มดําเนินการลงทนุ
ในปี 2559 เป็นปีแรก 

** รายได้จากการขายอื+น  ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเพื+อใช้ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สิ+งแวดล้อม นอกจากนัFน ในกรณีที+อตัราไฟฟ้าและไอนํFาไม่สามารถสะท้อนการปรบัตวัเพิ+มขึFนของราคาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ 
บริษัทฯอาจได้รบัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเป็นกรณีๆไป  

*** บริษัทฯ มิได้รบัรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายที+มีสดัส่วนการถือหุ้นที+นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 
50 อนัได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ โรงไฟฟ้าหงสา 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

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

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC) ซึ&งจดทะเบียนอยู่

ในประเทศสงิคโปร์   โดยผา่นบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั&นแนล จํากดั (BPPI)   มีการลงทนุในโรงไฟฟ้า

พลงังานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 

แหง่ โดยมกํีาลงัการผลติตดิตั #งจํานวน 273 เมกะวตัต์ และกําลงัการผลติไอนํ #า 948 ตนัตอ่ชั&วโมง รวมเป็น 389 

เมกะวตัต์เทียบเทา่ ซึ&งมีรายละเอียดดงันี #  

 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมลว่นหนาน (Luannan)  
ตั #งอยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟ้าที&ผลติไฟฟ้าและไอนํ #า โดยใช้ถา่นหินเป็นเชื #อเพลงิ 
มีกําลงัการผลติตดิตั #งจํานวน 100 เมกะวตัต์  และกําลงั
การผลติไอนํ #า 128 ตนัตอ่ชั&วโมง รวมเป็น 123 เมกะวตัต์
เทียบเทา่ 
 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิ #งติ #ง (Zhengding)  
ตั #งอยูใ่นเขตเจิ #งติ #ง เมืองสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟ้าที&ผลติทั #งไฟฟ้า ไอนํ #า นํ #าร้อน และนํ #าเย็น โดยใช้
ถ่านหินเป็นเชื #อเพลงิ มีกําลงัการผลติติดตั #งจํานวน 73 เม
กะวตัต์  และกําลงัการผลติไอนํ #า 370 ตนัตอ่ชั&วโมง รวม
เป็น 139 เมกะวตัต์เทียบเทา่ 

 
3. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมโจวผิง (Zouping)           
ตั #งอยูใ่นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็น
โรงไฟฟ้าที&ผลติทั #งไฟฟ้าและไอนํ #า โดยใช้ถ่านหินเป็น
เชื #อเพลงิมีกําลงัการผลติติดตั #งจํานวน 100 เมกะวตัต์  และ
กําลงัการผลติไอนํ #า 450 ตนัตอ่ชั&วโมง รวมเป็น 127 เมกะ
วตัต์เทียบเทา่ ตามสดัสว่นการลงทนุ 
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2.  บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร์ จาํกัด (BLCP) 

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากดั ซึ&งเป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent 

Power producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนถ่านหินขนาด 

1,434 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดกําลงัการผลติตดิตั #ง 

717 เมกะวตัต์ จํานวน 2 หนว่ย  โดยใช้ถา่นหินคณุภาพดีชนิดบิทู

มินสั (Bituminous) เป็นเชื #อเพลงิ โดยการนําเข้าจากประเทศ

ออสเตรเลยีเป็นหลกั ตั #งอยูที่&นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีสญัญาซื #อขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement - PPA)  กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตั #งแตว่นัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์

ของหนว่ยการผลติที& 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ&มก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดือนสงิหาคม 2546 และเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์

สาํหรับหนว่ยการผลติที&หนึ&ง เดอืนตลุาคม 2549 หนว่ยการผลติที&สองเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกมุภาพนัธ์ 

2550  ปัจจบุนัโรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 10  ปี 

3. Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบับริษัทยอ่ย ของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮ

ลดิ #ง จํากดั (มหาชน) (RATCH) และ Lao Holding State 

Enterprise (LHSE) ซึ&งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื&อร่วมจดัตั #ง Hongsa 

Power Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining 

Company Limited (PFMC) โดยทั #งสองบริษัทมีสาํนกังานใหญ่

ตั #งอยูที่&เมืองเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มีวตัถปุระสงค์ดําเนินโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมี

สาระสาํคญัการร่วมทนุสรุปได้ดงันี # 

- HPC ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ ที&มีสทิธิในการพฒันา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา 

โดยสทิธิตามสมัปทานเริ&มตั #งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบกําหนด 25 ปีนบัแตว่นัเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย์ของหงสาหนว่ยที& 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี #  BPP ถือหุ้นร้อยละ  40  

RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40  และ LHSE  ถือหุ้นร้อยละ 20 

- PFMC ได้รับสมัปทานในการทําเหมืองถา่นหินลกิไนต์ มีสดัสว่นถือหุ้นดงันี #  BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 RATCH 

ถือหุ้นร้อยละ 37.5   และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 
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โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที&ใช้พลงังานถา่นหินลกิไนต์  มีกําลงัการผลติติดตั #งรวมจํานวน 1,878 เมกะ

วตัต์ ประกอบด้วยหนว่ยผลติไฟฟ้าจํานวน 3 หนว่ย หนว่ยละ 626 เมกะวตัต์  หนว่ยการผลติที& 1 เปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย์เมื&อวนัที& 2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการผลติที& 2 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื&อวนัที& 2 พฤศจิกายน 2558   

และหนว่ยการผลติที& 3  เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559 

4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)   

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วใน BIC ที&ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพื&อศึกษาและร่วมพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang (SLG) ซึ&งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวตัต์ 

ตั #งอยูใ่นเมืองฉางจื #อ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร)    

ผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย BIC  ร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd 

(Gemeng) ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group (Lu’an)  ร้อยละ 35  อนึ&ง Lu’an เป็นหนึ&งในผู้ ร่วม

ทนุในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึ&งถือหุ้นและดําเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  

(สดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55  และบ้านป ูถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี #

ได้รับอนุมัติโครงการขั #นสุดท้ายจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฎิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial 

Development and Reform Commission) เมื&อเดือนพฤศจิกายน 2558 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั #งนี # บริษัทฯ 

คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้า SLG จะสามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2561  เมื&อเปิดดําเนินการแล้วจะ

จําหนา่ยไฟฟ้าให้แก่มณฑลหเูป่ย 

ข้อมูลเบื *องต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang : 

กําลงัการผลติ : 1,320 เมกะวตัต์ (2 x 660 เมกะวตัต์) 
เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล (Ultra-super critical)  
ปริมาณการใช้ถ่านหิน : ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้านตนัตอ่ปี 
แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลาํเลยีงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an 

และจากเหมืองอื&นๆ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ BIC (ร้อยละ 30) 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
เริ&มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2561 
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5. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจนี   

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd ได้ทําสญัญา

ซื #อหุ้นกบับคุคลภายนอกที&ไมไ่ด้มีความเกี&ยวข้องกบับริษัทฯเพื&อให้ได้มาซึ&งสทิธิในการซื #อหุ้นทั #งหมดของโครงการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 5 โครงการ รวมกําลงัการผลติทั #งสิ #น 138.95 เมกะ

วตัต์ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุย่เหนิง โครงการเฮา่หยวน โครงการฮุ่ยเอิน และโครงการเตอ๋หยวน* 

1. โครงการจินซาน ตั #งอยูที่&เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มกํีาลงัการผลติทั #งสิ #น  
28.95 เมกะวตัต์ โดยเริ&มรับรู้ผลประกอบการจากการดาํเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกนัยายน 2559 ซึ&งมี
โครงสร้างราคารับซื #อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

2. โครงการฮุ่ยเหนิง ตั #งอยูที่&เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลงัการผลติทั #งสิ #น  
21.50 เมกะวตัต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คอื โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีกําลงัการผลติ 
10.43 เมกะวตัต์ และโครงการฮุย่เหนิง 2 มีกําลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต์ โดยเริ&มรับรู้ผลประกอบการ
จากการดาํเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฏาคม 2559 ซึ&งมีโครงสร้างราคารับซื #อไฟฟ้าระยะยาวแบบ 
Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

3. โครงการเฮ่าหยวน  ตั #งอยูที่&เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีกําลงัการผลติทั #งสิ #น 
20.00 เมกะวตัต์ โดยเริ&มรับรู้ผลประกอบการจากการดาํเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตลุาคม 2559 ซึ&งมี
โครงสร้างราคารับซื #อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

 
4. โครงการฮุ่ยเอนิ ตั #งอยูที่&เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลงัการผลติทั #งสิ #น 

18.50  เมกะวตัต์ โดยเริ&มรับรู้ผลประกอบการจากการดาํเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560 ซึ&งมี
โครงสร้างราคารับซื #อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

5. โครงการเต๋อหยวน* ตั #งอยูที่&จงัหวดัเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลงัการผลติ
ทั #งสิ #น 50 เมกะวตัต์ โดยคาดวา่จะเริ&มรับรู้ผลประกอบการจากการดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในไตรมาสแรก
ของปี 2560 และคาดวา่จะสามารถเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ภายในครึ&งปีแรกของปี 2560 ซึ&งมีโครงสร้าง
ราคารับซื #อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

 
 
 

หมายเหต:ุ  

* โครงการ เต๋อหยวน หรือ ชื�อโครงการเดิม คือโครงการไป๋หยตัู�ง ตามที�ได้ระบใุนหนังสือชี�ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ�มทุนบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
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6. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี�ปุ่น   

บริษัทฯ ได้เริ&มขยายฐานการลงทนุของกลุม่บริษัทไปยงักลุม่การผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน  ตั #งแตต้่นปี 2557 บริษัท

ฯ ได้ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี&ปุ่ นผา่นบริษัทยอ่ย  ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุใน

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จํานวน 10 โครงการ ดงันี #  

1. โครงการโอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&มีกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม

ทั #งสิ #น 10 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นจงัหวดักนุมะ จงัหวดัโทชิงิ และจงัหวดัอิบารากิ ประเทศญี&ปุ่ น 

โครงการโอลมิเปียประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก ่  โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1,  โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2,   

โครงการโอเซโนะซาโตะ คาตะชินะ, โครงการซากรุะ 1, และโครงการซากรุะ 2 โดยแตล่ะโครงการมีกําลงัการ

ผลติไฟฟ้าติดตั #ง 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ทั #ง 5 โครงการได้เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 

2556, เดือนมกราคม 2558, เดอืนมกราคม 2558, เดือนธนัวาคม 2558 และเดือนตลุาคม 2558 ซึ&งบริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 40   
 

2. โครงการฮิโนะ (Hino) เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&มกํีาลงัการผลติไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์ 

ตั #งอยูใ่นจงัหวดัชิงะ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 โดยโครงการเปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 

3. โครงการอวาจิ (Awaji) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&มีกําลงัการ

ผลติติดตั #ง 8 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตั #งอยูใ่นเมืองไอส ึ จงัหวดัเฮียวโงะ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการอวาจิจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560 
 

4. โครงการนาริไอสึ (Nari Aizu) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&มี

กําลงัการผลติติดตั #ง 20 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นเมืองไอส ึ จงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการนาริไอสจึะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
 

5. โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&

มีกําลงัการผลติตดิตั #ง 20.0 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่โครงการยามางาตะจะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
 

6. โครงการมุกะวะ (Mukawa) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&มีกําลงั

การผลติติดตั #ง 17 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นเมืองมกุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 56 คาดวา่โครงการมกุะวะจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
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7. โครงการยาบูกิ (Yabuki) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&คาดวา่จะมี

กําลงัการผลติติดตั #ง 7 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการยาบกิูจะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 
 

8. โครงการโอนามิ (Onami) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&คาดวา่จะมี

กําลงัการผลติติดตั #ง 16 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการโอนามิจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 
 

9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&คาด

วา่จะมีกําลงัการผลติติดตั #ง 10.0 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100  คาดวา่โครงการยามางาตะจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสสามของปี 

2561 
 

10. โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที&คาด

วา่จะมีกําลงัการผลติติดตั #ง 18.9 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตั #งอยูใ่นจงัหวดัมิยางิ ประเทศญี&ปุ่ น ซึ&งบริษัทฯ ลงทนุ

ในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่โครงการยามางาตะจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสสามของปี 2561 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

(ก) นโยบายการตลาด  

1. โรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศไทย 
 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

ในช่วงระยะเวลาที&ผา่นมาประเทศไทยมีการตื&นตวัในเรื&องสิ&งแวดล้อมและมีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานตา่งๆ

ให้สงูขึ #น ตลอดจนมกีารตอ่ต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื #นที&ตา่งๆ ทั&วประเทศ  ซึ&งบริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการ

รักษาสิ&งแวดล้อมและการยอมรับของชมุชนเป็นหลกั ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานตา่งๆอยา่งเคร่งครัด 

โดยบริษัทฯ มกีารลงทนุในการปรับปรุงประสทิธิภาพโรงไฟฟ้าและบํารุงรักษาอปุกรณ์เพื&อลดมลภาวะตอ่สิ&งแวดล้อม

อยา่งตอ่เนื&อง รวมถึงให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการทําความเข้าใจกบัชมุชนในพื #นที& สง่ผลให้บริษัทมีความสมัพนัธ์

กบัชมุชนอยูใ่นระดบัที&ด ี

คู่แข่งขนัที�สาํคัญ 

� ผู้ผลติไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิ #ง จํากดั (มหาชน)  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี& จํากดั (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) และ บริษัท กลัฟ์ 
เพาเวอร์ เจเนอเรชั&น จํากดั 

� ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 
 

2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กลา่วคอื ในช่วงฤดหูนาวที&มคีวามต้องการไอนํ #าและไอร้อน

สงู บริษัทฯ จะผลติและจําหนา่ยไฟฟ้า ไอนํ #าและไอร้อนอยา่งเต็มที& และ เน้นการบริหารประสทิธิภาพของการผลติ

เพื&อให้มต้ีนทนุการผลติตํ&า แตอ่ยา่งไรก็ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีผลกระทบตอ่ราคาถ่านหินใน

ประเทศ ซึ&งปรับลดลงตั #งแตก่ลางปี 2555 เป็นต้นมา ทําให้ในปี 2559 ราคาคา่ไฟฟ้าปรับลดอยา่งตอ่เนื&องประกอบกบั

ภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจ เป็นผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง ทั #งนี #บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบอยา่งมีนยัยะ

สาํคญัตอ่ผลประกอบการ เนื&องจากอตัราการลดของราคาเชื #อเพลงิมากกวา่อตัราการลดของราคาคา่ไฟ ตลอดจน

บริษัทฯมีเเผนควบคมุต้นทนุการผลติโดยรวมอยา่งมีประสทิธิภาพ ทําให้บริษัทฯยงัสามารถทํากําไรได้ ทั #งนี #บริษัทฯ ได้

เริ&มขยายกําลงัการผลติไฟฟ้า เพื&อตอบสนองตอ่ความต้องการไอนํ #าที&เพิ&มขึ #นตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ&นนั #น 

แม้วา่ในปี 2559 รัฐบาลจีนได้เพิ&มความเข้มงวดเกี&ยวกบันโยบายสิ&งแวดล้อมและการควบคมุมลภาวะ แตไ่มไ่ด้สง่ผล

กระทบใดๆตอ่การดําเนินการของบริษัทฯ เนื&องจากบริษัทฯ ได้มกีารควบคมุการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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สิ&งแวดล้อมปัจจบุนัอยูแ่ล้วรวมถงึมีแผนปรับปรุงและเพิ&มอปุกรณ์ควบคมุสิ&งแวดล้อมเพื&อให้ได้ตามมาตรฐาน

สิ&งแวดล้อมใหมที่&จะบงัคบัใช้ในปีหน้าอีกด้วย 

สาํหรับโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นั #น ประกอบด้วย 2 สว่น คือ (1.) อตัราคา่ไฟฟ้าที&

คิด ณ จดุเชื&อมตอ่เครือขา่ยเชื&อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariff) และ (2.) เงินสนบัสนนุจากรัฐบาล (On-grid subsidy) 

นอกจากนี #ในบางพื #นที&ยงัได้รับเงินสนบัสนนุเพิ&มเติมจากรัฐบาลท้องถิ&น (Local subsidy) โดยคา่ไฟฟ้าที&คิด ณ จดุ

เชื&อมตอ่เครือขา่ยเชื&อมโยงไฟฟ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคา่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทั&วไป ซึ&ง

กําหนดโดยคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแหง่ชาติจีน โดยจะถกูปรับตามราคาถา่นหิน เนื&องจากบางครั #งคา่ไฟฟ้า

ที&คิด ณ จดุเชื&อมตอ่เครือขา่ยเชื&อมโยงไฟฟ้ามกีารเปลี&ยนแปลง สง่ผลให้เงินสนบัสนนุจะถกูปรับตามด้วยเพื&อให้

มั&นใจวา่ผู้ผลติไฟฟ้าจะได้รับคา่ไฟฟ้าในระดบัที&คอ่นข้างคงที& (Feed-in Tariff) 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม และ พลงังานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจการที&ได้รับการ

สง่เสริมจากรัฐบาล เนื&องจากมปีระสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟ้าทั&วๆ ไป และควบคมุมลภาวะได้ดกีวา่ ทําให้ได้สทิธิ

ประโยชน์ตา่งๆ ประกอบด้วย การได้การประกนัการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าท้องถิ&น  ได้รับสทิธิพิเศษในการผกูขาด

การขายไอนํ #าและความร้อนในเขตพื #นที&ที&ได้รับอนญุาต และได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถิ&น ซึ&งเป็นปัจจยั

สาํคญัที&สามารถนํามาใช้กําหนดกลยทุธ์แขง่ขนั  ดงันี #  

� คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า   
 บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบัคณุภาพและบริการ คือ จดัให้มีความพร้อมและความมั&นคงในการผลติและ

จําหนา่ยของทั #งไฟฟ้าและไอนํ #า เพื&อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการ
จ่ายไอร้อนในฤดหูนาวให้กบัลกูค้า ตลอดจนการรักษาความสมัพนัธ์ที&ดีกบัลกูค้าบนพื #นฐานของความซื&อตรงและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ทําให้ได้รับความเชื&อถือและความไว้วางใจจากลกูค้า ในขณะเดียวกนัได้มกีารทําสญัญากบั
ลกูค้าอตุสาหกรรมไอนํ #าทําให้สามารถปรับราคาไอนํ #าได้ หากคา่เชื #อเพลงิเพิ&มสงูขึ #นกวา่ราคาที&กําหนดไว้ใน
สญัญา ทําให้บริษัทฯสามารถลดภาระในเรื&องต้นทนุของคา่เชื #อเพลงิที&สงูขึ #นได้ 

� การบริหารต้นทนุ   
บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ&งต้นทนุเชื #อเพลงิถา่นหิน โดยมีกลยทุธ์
การจดัซื #อและสาํรองถ่านหินในชว่งเวลาที&ราคาถ่านหินลดลง และสาํรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที&ราคาสงูตลอดจนการ
เพิ&มประสทิธิภาพในการผลติเพื&อลดต้นทนุการผลติ 
 

� ความพร้อมในการปรับตวัสงู 
 เนื&องจากตลาดในประเทศจีนมีการเปลี&ยนแปลงของภาวะตลาดอยูต่ลอดเวลา บริษัทฯ จึงมกีารติดตามภาวะ

ตลาดอยา่งใกล้ชิด และคอยปรับการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในชว่งนั #นๆ 
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เพื&อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจได้ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิ #งติ #ง มีการผลติ
นํ #าหลอ่เย็น (Chilled water) เพื&อจําหนา่ยในฤดรู้อนได้อีกด้วย เป็นผลให้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการ
ปรับเปลี&ยนการจําหนา่ยทั #งไฟฟ้า ไอนํ #า นํ #าร้อน และนํ #าเย็นตามปัจจยัตา่งๆ เช่น ตามปริมาณการผลติไอนํ #าที&
เพิ&มขึ #น หรือเครือขา่ยเชื&อมโยงไฟฟ้าต้องการการจา่ยไฟฟ้าเพิ&มเตมิ 

� การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถิ&นและชมุชน  
บริษัทฯสร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการในท้องถิ&นบนพื #นฐานของความเป็นพนัธมิตรที&มีผลประโยชน์
ร่วมกนัในการให้บริการสาธารณปูโภคพื #นฐาน (ไฟฟ้าและไอนํ #า) ให้กบัชมุชนท้องถิ&น สร้างความเชื&อถือและความ
เสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื&อง จนเป็นที&ยอมรับจากภาครัฐและชมุชนวา่เป็นบริษัท
ตวัอยา่งในท้องถิ&น แม้ในชว่งที&บริษัทฯได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก บริษัทฯยงัคงได้รับการสนบัสนนุจาก
หนว่ยราชการท้องถิ&นได้อยา่งเตม็ที& เช่น การให้เงินสนบัสนนุหรืออนมุตัิให้ขึ #นราคาไอนํ #า เมื&อราคาถ่านหินเพิ&ม
สงูขึ #นมาก   
 

� ความชดัเจนในนโยบายทางพลงังานของประเทศ  
การบริหารจัดการทางด้านพลงังานของประเทศ และการกําหนดนโยบายทางพลงังานที&มีความชัดเจน ทําให้มี

ความเสี&ยงในการลงทนุตํ&า เนื&องจากมีการกําหนดมาตรฐานสาํหรับราคาพลงังานหมนุเวียน และโครงสร้างราคารับ

ซื #อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอตัรารับซื #อไฟฟ้าคงที&ตลอดอายโุครงการ  พร้อมด้วยการให้เงิน

อดุหนนุสาํหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ตั #งแตปี่ 2556 เป็นต้นมา  นอกจากนี #รัฐบาลจีนยงัมีนโยบาย

จัดตั #ง การทดลองซื #อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Trading) เพื&อรองรับโนบายการลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนบัสนนุการลงทนุในพลงังานหมนุเวียนมากขึ #น 

คู่แข่งขนัที�สาํคัญ 

� ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอื&นๆ 

 

3. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ) 
 

บริษัทฯ ถือหุ้นใน HPC และ PFMC ในสดัสว่นร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลาํดบั  มีกําลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นทั #งสิ #น 751 เมกะวตัต์ ซึ&งจะจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาว
ประเภท IPP  และจําหนา่ยไฟฟ้าบางสว่นให้กบั สปป.ลาว ในปี 2559 โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วทั #งหมด 3 หนว่ยการผลติ โดย หนว่ยการผลติที& 1 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื&อวนัที& 2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการ
ผลติที& 2 เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์เมื&อวนัที& 2 พฤศจิกายน 2558  และหนว่ยการผลติที& 3 เปิดดําเนินการในเชิง
พาณิชย์เมื&อวนัที& 2 มีนาคม 2559 

  



 

                                                                                                                                                       หน้า 19 

 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

� บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผลกระทบที&อาจจะเกิดขึ #นต่อชุมชนจากการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา 
บริษัทฯจึงได้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื #นที&ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยูข่องผู้คนในชมุชนเหลา่นั #น ซึ&งมาตรการดงักลา่วสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ&มแผนงานในการ
พฒันาชุมชนต่างๆ เช่น การพฒันาสาธารณูปโภค นํ #าประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชุมชนบางสว่นพร้อมกับ
การสร้างที&อยูอ่าศยัใหมท่ดแทนในที&เหมาะสม และสง่เสริมการพฒันาอาชีพ เป็นต้น 
 

คู่แข่งขนัที�สาํคัญ 

� ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุจากตา่งประเทศรายอื&นๆ 
 

4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 
 

บริษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ทั #งในตอนเหนือและตอนกลางของประเทศญี&ปุ่ น 

ปัจจบุนัมีกําลงัการผลติติดตั #งตามสดัสว่นการลงทนุที&เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 6.6 เมกะวตัต์ และโครงการ

อยูร่ะหวา่งการพฒันากวา่ 96.23 เมกะวตัต์   

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

บริษัทฯ เริ&มลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี&ปุ่ น ประกอบกบัศกึษาและเตรียมความพร้อม
สาํหรับการประเมินโอกาสการลงทนุและการพฒันาโครงการ ทั #งด้านพนัธมติร ทีมงาน และบคุลากรตา่งๆ เพื&อหา
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศญี&ปุ่ นอยา่งชดัเจน นอกจากนี #การสนบัสนนุของรัฐบาล และการ
สง่เสริมการลงทนุของสถาบนัการเงินตา่งๆ ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัที&สามารถขบัเคลื&อนธุรกิจได้อยา่งรวดเร็ว 

 

� ระยะเวลาพฒันาโครงการสั #น 
บริษัทฯ  สามารถเริ&มต้นดําเนินการผลติ จําหนา่ยกระแสไฟฟ้า และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและคืนทนุได้ใน
เวลาอนัสั #นกวา่โครงการโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน  
 

� ความชดัเจนในนโยบายทางพลงังานของประเทศ 
การบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ และการกําหนดนโยบายทางพลงังานที&มีความชดัเจน ทําให้มี
ความเสี&ยงในการลงทนุตํ&า เนื&องจากมีการกําหนดโครงสร้างราคารับซื #อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วย
รูปแบบอตัรารับซื #อไฟฟ้าคงที&ตลอดอายโุครงการ 

 

คู่แข่งขนัที�สาํคัญ 
 

� ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุท้องถิ&นในญี&ปุ่ นและจากตา่งประเทศ 
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนัในธุรกิจไฟฟ้า 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 

2559  ขยายตัวร้อยละ 3.2 สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที&ชะลอตัวจากการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐ   

ประกอบกบัการลงทนุภาคเอกชนเติบโตได้ในระดบัตํ&า เนื&องด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที&ลดลง อย่างไรก็ตามมี

ปัจจยับวกจากการฟื#นตวัของเศรษฐกิจในช่วงครึ&งแรกของปี    จากการบริโภคภาคเอกชนและการสง่ออกบริการที&

ขยายตวัได้ดี โดยกําลงัการผลิตติดตั #งไฟฟ้าในปี 2559 มีกําลงัการผลิตติดตั #งอยู่ที&ระดบั 41,556 เมกะวตัต์ เพิ&มขึ #น

จากปี 2558  ร้อยละ 7  ซึ&งความต้องการไฟฟ้าสงูสดุเกิดขึ #น ในเดือนพฤษภาคม ที&ระดบั 26,619 เมกะวตัต์ สงูกว่า

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุของปี 2558  ที&ระดบั 27,346  เมกะวตัต์ อยู่ 2,273 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8  โดย

ปริมาณการผลติและการรับซื #อของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  ในปี 2559  มีจํานวน 199,567 กิกะ

วตัต์ชั&วโมงเพิ&มขึ #นจากปีก่อนร้อยละ 3.8 สบืเนื&องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน 

โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากเชื #อเพลงิชนิดตา่งๆ   ดงันี # จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 63.2 จากถ่านหินร้อยละ 18.6 

จากพลงันํ #าร้อยละ 1.8 นําเข้าร้อยละ 9.9 และพลงังานหมนุเวียนร้อยละ 6.2 และจากนํ #ามนัร้อยละ 0.3          

(ที&มา: สาํนกังานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลงังาน – EPPO )   
 

2. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

สปป.ลาว นั #นมีความแตกตา่งจากประเทศอื&น ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กลา่วคือกําลงัการผลิตไฟฟ้า

ของสปป.ลาวทั #งหมดล้วนมาจากโรงไฟฟ้าพลงันํ #าเพียงอยา่งเดียวเนื&องจากไมม่ีแหลง่นํ #ามนัและก๊าซสาํรอง ทั #งยงั

มีถ่านหินเป็นเชื #อเพลิงในปริมาณจํากัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าวเปลี&ยนไปนบัแต่ปี 2559 จากการ

เดินเครื&องเต็มพิกดัของโรงไฟฟ้าหงสาที&เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของสปป.ลาว เนื&องจากข้อจํากดัในเรื&อง

แหลง่ถ่านหิน จึงยงัไมม่ีโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินอื&นที&มีแผนก่อสร้างในระหวา่ง ปี 2559 ถึงปี 2563   
 

สปป.ลาว มีกําลงัการผลิตติดตั #ง 5,809 เมกะวตัต์* โดยแบ่งเป็น แหล่งผลิตจาก บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

ไฟฟ้าลาว 624 เมกะวตัต์* ภาคเอกชนลงทุนเพื&อใช้ในประเทศ 775 เมกะวตัต์* และภาคเอกชนลงทุนเพื&อการ

ส่งออก 4,410 เมกะวัตต์*  ในขณะที&ความต้องการไฟฟ้าในสปป.ลาว เพิ&มสูงขึ #นอย่างต่อเนื&องเป็นผลสืบ

เนื&องมาจากการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ #นสปป.ลาวจึงได้มุ่งเ น้นการปรับปรุงโครงสร้างพื #นฐาน

ภายในประเทศซึ&งรวมถึงการให้บริการไฟฟ้าอยา่งทั&วถึงและมีเสถียรภาพเป็นผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2559 มี

จํานวน 5,943 กิกะวตัต์-ชั&วโมง เมื&อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้าที& 4,404 กิกะวตัต์-ชั&วโมง อย่างไรก็ดี สปป.ลาว 

ยังคงเป็นผู้ ส่งออกกระแสไฟฟ้าที&สําคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2563  สปป.ลาว ได้ตกลงทําการส่งออก

กระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ จํานวน 7,000 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศไทย และ 5,000 เมกะวตัต์



 

                                                                                                                                                       หน้า 21 

 

ให้กับประเทศเวียดนาม (ที&มา : กระทรวงพลงังานและบ่อแร่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว – EDL, *เดือนกุมภาพนัธ์ 

2559) 
 

3. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดงันี # 

 หน่วย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม  ร้อยละ 5 0.5 4.1 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ 2.6 -1.4 4.2 

อตัราการเจริญเติบโตของกําลงัการผลติ ร้อยละ 8.2 10.4 8.9 
กําลงัการผลติรวม  เมกะวตัต์ 1,645,750 1,506,730 1,360,190 

ที+มา : สํานกังานข้อมูลพลงังานแห่งชาติ สาธารณรฐัประชาชนจีน “National Energy Administration” (NEA) 

4. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในญี&ปุ่ น มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดงันี # 

 หน่วย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม  ร้อยละ -0.1* -1.2% -1.4 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ -0.2 * -1.9 0.2 

อตัราการเจริญเติบโตของกําลงัการผลติ ร้อยละ 4.8 ** 5.4 5.0 
กําลงัการผลติรวม  เมกะวตัต์  301,242 **  287,477   272,841  

ที+มา: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรม ประเทศญี+ปุ่ น “Ministry of Economy, Trade and Industry” (METI) 

 
 
คําอธิบายเพิ&มเตมิ 

*อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าของปี 2559 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนกนัยายน 

** กําลงัการผลติรวมของปี 2559 เป็นตวัเลขคาดการณ์ลว่งหน้า (ไมร่วมกําลงัการผลติจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ที&
หยดุดาํเนินการชั&วคราว) 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์  

 (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ�งผลิตภณัฑ์ 
1.  สถานที&ตั #งของโรงไฟฟ้า 

 

โรงไฟฟ้า 

ประเทศไทย 
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
    นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
1. โรงไฟฟ้าหงสา 
 
โรงไฟฟ้าและโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี&ปุ่ น  
1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โอลมิเปีย 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ฮิโนะ 
3. โครงการอวาจิ 
4. โครงการนาริไอส ึ
5. โครงการยามางาตะ 
6. โครงการมกุะวะ 
7. โครงการยาบกิู 
8. โครงการโอนาม ิ
9. โครงการชิราคาวะ 
10. โครงการคโุรคาวะ 
 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1. โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei Province 
2.  โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei Province 
3.  โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong Province 
4. โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang   มณฑลซานซ ี
5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จินซาน 
6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเหนิง 
7. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน 
8. โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ฮุย่เอิน 
9. โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เตอ๋หยวน* 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ  

* โครงการ เต๋อหยวน หรือ ชื�อโครงการเดิม คือโครงการไป๋หยตัู�ง ตามที�ได้ระบใุนหนังสือชี�ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ�มทุนบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
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แผนที�แสดงที�ตั *งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ 
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2. กําลงัการผลติและปริมาณการผลติ  

บริษัทฯ มีกําลงัการผลติและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอนํ #าในช่วงปี 2557 –  2559 ดงันี #  

 หน่วย  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2557 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 123 123 123 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 69.26 75.41 75.65 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง  503,547  512,990 521,213 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ -1.84 -1.58 0.26 
ปริมาณไอนํ #าที&ขาย ตนั 1,210,089  967,380   855,632  
อตัราการเพิ&มของปริมาณไอนํ #าขาย ร้อยละ 25.09 13.06 14.60 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่  139   139   83  
อตัราการใช้กําลงัการผลิต * ร้อยละ 72.35 68.18 80.92 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง  424,121  411,801 327,165 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 2.99 25.87 0.35 
ปริมาณไอนํ #าที&ขาย ตนั  1,358,687   1,263,550   1,037,719  
อตัราการเพิ&มของปริมาณไอนํ #าขาย ร้อยละ 7.53 21.76 6.15 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 127 127 127 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต * ร้อยละ 63.33 65.15 63.04 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง  550,167  531,164 522,546 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 3.58 1.65 -19.7 
ปริมาณไอนํ #าที&ขาย ตนั  2,932,658   2,770,554   2,542,933  
อตัราการเพิ&มของปริมาณไอนํ #าขาย ร้อยละ 5.85 8.95 -27.45 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 717 717 717 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 96.75 95.45 95.42 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 10,932,315 10,784,308 10,825,521 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 1.35 -0.38 6.58 

โรงไฟฟ้าหงสา     
กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 751 501 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต * ร้อยละ 68.27 90.31 - 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 9,061,690 2,401,360 - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 73.5 - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  

Jinshan 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 30 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 14.38   
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 2,059 - - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ - - - 
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 หน่วย  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2557 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Huineng 1 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 10.43 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 14.56 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 835 - - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ - - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Huineng 2 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 11.08 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 14.36 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 887 - - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ - - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

Haoyuan 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 20 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต** ร้อยละ 13.33 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด* เมกะวตัต์-ชั&วโมง 1,287 - - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ - - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Olympia รวม 5 โครงการ 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 10 10 2 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 13.98 14.26 14.84 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 15,306 9,289 2,762 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 64.78 236.31 - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Olympia (Hitachi 1) 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 13.98 14.26 14.84 
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 2,614 2,649 2,762 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ -1.32 -4.09 - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Olympia (Hitachi 2) 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 13.40 13.70  
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 3,541 3,451 - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 2.61 - - 
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 หน่วย  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2557 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Olympia (Sakura 1) 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 13.90 4.27  
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 2,929 122 - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 2300 - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Olympia (Sakura 2) 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 13.69 9.21  
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 3,217 359 - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 796 - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

Olympia (Katashina) 
 

   

กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 14.78 14.00  
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 3,004 2,717 - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 10.56 - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Hino     
กําลงัการผลิตตดิตั #ง   เมกะวตัต์ 3.5 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต* ร้อยละ 13.45   
ปริมาณไฟฟ้าที&ขายทั #งหมด** เมกะวตัต์-ชั&วโมง 3,452 - - 
อตัราการเพิ&มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ - - - 

 

หมายเหต:ุ - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping,Jinshan, 
Huineng1,Huineng2 และ Haoyuan)   ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี+ปุ่ น ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัFง 5 โครงการ และโรงไฟฟ้า Hino )  

* อตัราส่วนร้อยละของปริมาณพลงังานที+ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคูณของขนาดกําลงัการผลิตติดตัFงและ
จํานวนชั+วโมงทัFงหมดในหนึ+งปี 

**ปริมาณการผลิตที+โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อตุสาหกรรมใกล้เคียง  
(ถ้ามี)  
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3.   การบริหารความเสี�ยงและปัจจัยความเสี�ยง 
 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทให้ความสาํคญัในการบริหารความเสี&ยงเพื&อจดัการความเสี&ยงที&มีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และ 

เป้าหมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสที&ความเสี&ยงจะเกิดขึ #นหรือลดผลเสยีหายกรณีความเสี&ยงเกิดขึ #น และ/หรือให้ได้มาซึ&ง

โอกาสทางธุรกิจ อนัจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ&มให้แก่บริษัทฯ ทั #งนี # การบริหารความเสี&ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่

ภายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารในทกุระดบั รวมทั #งจดัให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี&ยงแก่

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส  

ปัจจัยความเสี�ยง 

ปัจจยัความเสี&ยงหลกัที&อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั&งยืน 

รวมถึงผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในปี 2559 มีดงันี # 

1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 

1.1 ความเสี�ยงจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์และการนําไปปฎิบัต ิ

ภายใต้สภาวะการเปลี&ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลงังานรวมไปถึงแนวโน้มการพฒันาและการเปลี&ยนแปลง

เทคโนโลยีของโลกอยา่งรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวงัของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีที&เพิ&มขึ #น บริษัทฯ ได้สร้างระบบและ

กระบวนการในการบริหารความเสี&ยงจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ 

เพื&อกําหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที&เปลี&ยนแปลงไป โดยมี

แผนรองรับการเปลี&ยนแปลงและความไม่แน่นอนที&จะเกิดขึ #นในอนาคต ผ่านการจดัการประชุมประเมินสถานการณ์และ

แนวโน้มการเปลี&ยนแปลงตา่ง ๆ เป็นประจําทกุเดือน เปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนัและแหลง่ที&เชื&อถือได้ ตลอดจนพฒันา

เครื&องมือที&ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื&อประกอบการตดัสินใจและเพื&อเป็นข้อมูลเพื&อการ

พิจารณาแนวทางการดําเนินงานธุรกิจในอนาคต 

1.2 ความเสี�ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขดีความสามารถบุคลการเพื�อรองรับการเติบโต

ใน อนาคต 

 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และ

วิเคราะห์แผนความต้องการกําลงัคนและแผนพฒันาบคุลกร ให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ระยะ

ยาวเพื&อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี #มีการจดัทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื&อเตรียม

ความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญเพื&อก้าวเข้าสูต่ําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูต่อไป โดยมีการเตรียมความ

พร้อมทั #งในรูปแบบแผนพัฒนารายบุคคล การสบัเปลี&ยนหมุนเวียนงาน และมีโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
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Sharing) ภายในองค์กร ทั #งนี #เพื&อให้มั&นใจวา่บคุลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที&สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

และนําองค์กรเติบโตไปอยา่งยั&งยืน 

1.3 ความเสี�ยงด้านชื�อเสียงขององค์กร 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสี&ยงด้านชื&อเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึ&งสามารถส่งผลกระทบที&

รวดเร็วและรุนแรงทั #งระยะสั #นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตวัเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพฒันาที&

ยั&งยืนของบริษัทฯ โดยดําเนินกิจกรรมการผลติในทกุขั #นตอนด้วยความใสใ่จและคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี

ทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนเป็นพลเมืองที&ดีในทุกพื #นที&ที&เราดําเนินธุรกิจ รวมถึงดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม เน้นส่งเสริม

การศกึษาและการเรียนรู้ให้กบัเด็กและเยาวชน ซึ&งถือเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติอย่างยั&งยืน 

นอกจากนี #บริษัทฯ ได้พฒันากลยทุธ์การสื&อสารเพื&อให้สามารถสื&อสารกบัผู้มีสว่นได้เสียได้ถกูต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้าง

ความเข้าใจที&ดีแก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เช่น โครงการสง่เสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโขดหิน / เขาไผ่ (BLCP), โครงการ

เพาะเลี #ยงพนัธุ์สตัว์นํ #า (BLCP), โครงการสง่เสริมอาชีพชมุชนโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เป็นต้น 

1.4 ความเสี�ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
 

บริษัทฯ บริหารจดัการความเสี&ยงนี #เพื&อให้มั&นใจวา่ธุรกิจใหมที่&เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูคา่รวมให้กบัองค์กรไมน้่อยกวา่

ที&คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซื #อธุรกิจนั #น โดยกําหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั #นตอน มี

คณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) ซึ&งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ เชี&ยวชาญที&เกี&ยวข้องในแต่ละด้าน

พิจารณาและให้ความเห็นตอ่การลงทนุอยา่งรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกบักลยทุธ์การเติบโตของบริษัทฯ ผลตอบแทน

การลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี&ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี #บริษัทฯ มุ่งเน้นการ

บริหารงานให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร การพฒันา

ศกัยภาพของพนกังาน รวมทั #งการจดัโครงสร้างให้เหมาะสม เพื&อให้สามารถบริหารการเปลี&ยนแปลง อนัจะสง่ให้การลงทนุ

ในกิจการใหม่นั #นเป็นไปอย่างราบรื&นสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผนกลยทุธ์ที&

วางไว้โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการปรับกลยทุธ์ตามแนวทางของพลงังานโลกและเทคโนโลยีที&เปลี&ยนแปลง ด้วยการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื #อเพลิงทั&วไป (Conventional Power Generation)และจากพลงังานหมุนเวียน (Renewable Power 

Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั #นสูงที&มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ

สิ&งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งลงทนุในกลุม่สินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที&มีคณุภาพสงูในประเทศที&มีการเติบโตของธุรกิจ

พลงังานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่างเชื #อเพลิงทั&วไปและพลงังานหมุนเวียนอย่างสมดุล นอกเหนือจากสี&

ประเทศที&บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ&งได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และ

ญี&ปุ่ น  บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพฒันาแผนกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื&นๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น 

อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ เมียนมาร์ และเวียดนาม 
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2. ความเสี�ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
 

2.1 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้ตามแผนการลงทุน 
 

บริษัทฯ  บริหารความเสี&ยงนี #เพื&อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนอย่างเพียงพอ ในสดัสว่นต้นทนุที&เหมาะสมตาม

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทุน บริษัทฯ จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial 

Strategy) ที&สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ตา่งๆ กนัในเรื&องของแหลง่

เงินทนุทั #งภายในและภายนอกบริษัทฯ และเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน เพื&อให้มีแหลง่เงินทนุสํารอง

อย่างต่อเนื&อง  ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปอย่างต่อเนื&องและสมํ&าเสมอ รวมไปถึงการปฏิบตัิตาม

ข้อตกลงที&มีตอ่สถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด 

2.2 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเสี&ยงเพื&อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี&ยนทั #งที&ระดบับริษัทฯ 

และระดบักลุม่บริษัทที&ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และ

ประเทศญี&ปุ่ น บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี #สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดลุกัน 

และทําสญัญาซื #อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า(Forward) ตามประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่าย และการชําระเงินกู้  รวมทั #ง

ใช้เครื&องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื&อให้มั&นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลี&ยนให้อยู่ในระดบัที&

ยอมรับได้  

โดย ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่กิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั #นจากสถาบนัการเงิน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงินกู้ยืม

ในสกลุเงินหยวนจํานวน 76.76 ล้านหยวน (เทียบเทา่ 395.30 ล้านบาท) และสกลุเงินบาทจํานวน 2,040.00 ล้านบาท โดยมี

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ&งเป็นเงินกู้ยืมที&ไมม่ีหลกัประกนัของบริษัทย่อยใน

ประเทศจีน จํานวน 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

2.3 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี *ย 

บริษัทฯ บริหารความเสี&ยงจากอตัราดอกเบี #ย โดยติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบี #ยในตลาดโลกและในประเทศไทย เพื&อ

จดัสรรเงินกู้ทั #งระยะสั #นและระยะยาวทั #งในสว่นที&เป็นอตัราดอกเบี #ยคงที&และอตัราดอกเบี #ยลอยตวั ในสดัสว่นที&สอดคล้องกบั

ประเภทการลงทนุของบริษัทฯ รวมถึงมีการพฒันาการใช้เครื&องมือทางการเงินเพื&อสร้างทางเลือกในการจดัหาแหลง่เงินทนุ 

และการบริหารโครงสร้างหนี #ในทกุประเทศที&ไปลงทนุให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ&งใช้ในการลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี #ยและสอดคล้องตอ่แนวโน้มของสถานการณ์  
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ กู้ยืมเงินโดยเป็นอตัราดอกเบี #ยลอยตวัทั #งสิ #น โดยอตัราแท้จริงถวัเฉลี&ยถ่วงนํ #าหนกัของ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอยูที่&อตัราร้อยละ 3.85 

3. ความเสี�ยงด้านปฏิบัตกิาร(Operational Risk) 
 

3.1 ความเสี�ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศไทย 

3.1.1 ความเสี�ยงด้านผู้รับซื *อไฟฟ้า 

BLCP เป็นการลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึ&งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สญัญาซื #อขายไฟฟ้า

ระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ดงันั #นจึงถือได้ว่ามีความเสี&ยงตํ&าในเรื&องการรับซื #อไฟฟ้า 

นอกจากนี #ราคาคา่ไฟฟ้าก็มีความแนน่อนอนัเนื&องมาจากการที&มีข้อกําหนดราคาและข้อกําหนดปริมาณรับซื #อไฟฟ้าได้วาง

โครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที&สามารถปรับตามราคาเชื #อเพลิง อตัราแลกเปลี&ยนเงินบาท และอตัราเงินเฟ้อตามเงื&อนไข

ของสญัญาซื #อขายไฟฟ้า  

3.1.2 ความเสี�ยงด้านการจัดหาถ่านหิน 

ถ่านหินถือเป็นเชื #อเพลงิหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ BLCP โดยทาง BLCP ได้ทําสญัญาซื #อถ่านหินระยะยาวตลอด

อายุสญัญาซื #อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที&มีความน่าเชื&อถือ โดยได้กําหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้

อยา่งชดัเจนเพื&อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดงันั #นความ

เสี&ยงในการจดัหาถ่านหินที&มีคณุภาพตามที&ต้องการนั #นอยูใ่นระดบัที&ตํ&า อย่างไรก็ตาม BLCP อาจมีความจําเป็นที&จะต้อง

จัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสญัญาซื #อถ่านหินระยะยาวบ้างในบางช่วงเวลา ตวัอย่างเช่นในกรณีที&ผู้ ผลิตถ่านหินไม่

สามารถสง่มอบถ่านหินตามแผนการผลติที&ได้วางไว้ได้ อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์สดุวิสยั เช่น เหตกุารณ์นํ #าท่วมในรัฐค

วีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียเป็นต้น ซึ&งหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึ #น BLCP สามารถจดัซื #อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื&น

ในตลาดซื #อขายถ่านหินทั&วไปได้ในอดีตที&ผา่นมาปริมาณการซื #อถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนั #นเคยอยู่สงูสดุไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที&ใช้ในการผลติในแตล่ะปี ซึ&งถือวา่เป็นปริมาณที&น้อยและไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัต่อ

ผลประกอบการของ BLCP นอกจากนี #ทางโรงไฟฟ้าได้ติดตามสถานการณ์การผลติถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่าน

หินอยา่งใกล้ชิดตอ่เนื&อง  

3.2    ความเสี�ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.2.1 ความเสี�ยงด้านผู้รับซื *อไฟฟ้า 

HPC เป็นการลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPP) แบบสญัญาซื #อขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศเพื&อจําหน่ายให้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ดงันั #นจึงถือได้วา่มีความเสี&ยงตํ&าในเรื&องการรับซื #อไฟฟ้า 

นอกจากนี #ราคาคา่ไฟฟ้าก็มีความแนน่อนอนัเนื&องมาจากการที&มีข้อกําหนดราคาและข้อกําหนดปริมาณรับซื #อไฟฟ้าได้วาง
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โครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที&สามารถปรับตามราคาเชื #อเพลิง อตัราแลกเปลี&ยนเงินบาท และอตัราเงินเฟ้อตามเงื&อนไข

ของสญัญาซื #อขายไฟฟ้า  

3.2.2 ความเสี�ยงทางด้านการเดินเครื�องเชิงพาณิชย์ในช่วงดาํเนินการโรงไฟฟ้า 

ความเสี&ยงหลกัของธุรกิจไฟฟ้าใน สปป. ลาว ได้แก่ ความเสี&ยงที&โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื&องเพื&อผลิตไฟฟ้าได้ตาม

แผน โดยอาจมีสาเหตมุาจากเครื&องจักร อปุกรณ์หรือบุคลากรเนื&องจากเป็นช่วงเริ&มต้นของการเดินเครื&องเชิงพาณิชย์ 

บริษัทฯ บริหารความเสี&ยงดงักลา่วโดยติดตามการเดินเครื&องโรงไฟฟ้าอย่างระมดัระวงัและใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพ

การทํางานของระบบ จดัเตรียมอะไหลที่&สาํคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมี

การพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรโดยการจดัอบรมและการแบง่ปันความรู้ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ 

3.2.3 ความเสี�ยงด้านการจัดหาถ่านหิน 

HPC ได้เช่าสมัปทานการทําเหมืองถ่านหินลิกไนต์จาก PFMC ที&ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวเพื&อเป็นแหลง่เชื #อเพลิง

ให้โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเริ&มโครงการได้มีการศกึษาปริมาณ คณุภาพ แผนการผลิตและแผนการขนสง่ถ่านหินที&จะ

ใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายโุครงการ สง่ผลให้ความเสี&ยงในการเข้าถึงแหลง่ถ่านหินที&มีคณุสมบตัิตามที&ต้องการนั #นอยูใ่น

ระดบัที&ตํ&าและสามารถบริหารจดัการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตโดยโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี # HPC ได้

จัดเตรียมแผนการสํารองปริมาณถ่านหินไว้ในพื #นที&เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอเพื&อรับมือกับสถานการณ์ที&อาจจะ

เกิดขึ #นซึ&งอาจสง่ผลให้การจดัหาถ่านหินลกิไนต์ไมม่ีความตอ่เนื&องเช่น สภาพดินฟ้าอากาศที&ไม่เอื #ออํานวยภยัธรรมชาติ 

ความลา่ช้าจากการขนสง่ อบุตัิเหต ุและปัจจยัอื&นๆ เป็นต้น 

3.3 ความเสี�ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

3.3.1 ความเสี�ยงด้านการรับซื *อไฟฟ้าและไอนํ *า 

ความเสี&ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือวา่มีความเสี&ยงสงูกวา่ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  เนื&องจากไม่มี

สญัญาซื #อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกบัธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม

ของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที&มีประสทิธิภาพสงู จึงได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล โดยได้รับสิทธิการจดัจําหน่ายแต่ผู้ เดียว

ในการขายไอนํ #าและความร้อนในเขตพื #นที&ที&ได้รับอนุญาต รวมทั #งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า

ท้องถิ&น ตลอดจนได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถิ&น ซึ&งเป็นปัจจยัสาํคญัที&สามารถนํามาใช้ในการบริหารความเสี&ยง

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพจากนโยบายการเพิ&มประสทิธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบายเกี&ยวกบัการรักษาสิ&งแวดล้อม

ของรัฐบาลจีน ทําให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที&เกี&ยวข้องซึ&งมีผลกระทบต่อการดําเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี&ยงด้วยมาตรการตา่งๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใช้พลงังานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคมุผลกระทบต่อสิ&งแวดล้อมให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลจีนโดยในปี 

2559 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายได้จากการขายไฟและขายไอนํ #ามากกวา่แผนที&ตั #งไว้  



 

                                                                                                                                                       หน้า 32 

 

3.3.2 ความเสี�ยงด้านราคาถ่านหินที�มีความผันผวน 

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที&เกี&ยวข้องกบัธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ&งเป็นผู้ ใช้ถ่านหินราย

ใหญ่ที&สดุของโลก สง่ผลให้ราคาถ่านหินผนัผวนในปี 2559 โดยราคาได้เริ&มปรับตวัขึ #นอยา่งตอ่เนื&องตั #งแตเ่ดือนสิงหาคม 

โดยมีสาเหตจุากนโยบายที&รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนลดการผลติถ่านหินลงให้ได้ 500 ล้านตนัในช่วง 5 ปีข้างหน้า

สง่ผลให้ราคาถ่านหินปรับตวัสงูขึ #นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี&ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่าน

หินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซื #อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทั #งบริษัทฯ ได้ตกลงทํา

สญัญาซื #อขายไฟฟ้ากบัลกูค้าบางรายโดยกําหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอนํ #าที&สามารถปรับราคาขายตาม

ต้นทนุเชื #อเพลงิในขณะนั #นเพื&อลดความเสี&ยงดงักลา่ว 

3.3.3 ความเสี�ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเสี&ยงหลกั คือ ความเสี&ยงที&งานก่อสร้างแล้วเสร็จลา่ช้า

กวา่แผน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจดัการความเสี&ยงโครงการเป็นอยา่งดี ทําให้สามารถเปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์จํานวน 140 เมกะวัตต์  โดยบริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และมีการ

ประสานงานกบัผู้ รับเหมางานในการก่อสร้างให้มีคณุภาพเป็นไปตามที&ตกลงในสญัญาวา่จ้าง 

3.4 ความเสี�ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 

3.4.1 ความเสี�ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น 

ปัจจยัหลกัที&มีผลตอ่การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และปริมาณการสญูเสยีที&

เกิดขึ #นในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี&ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้ม

แสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั #นตํ&าที&คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนํามาเปรียบเทียบกบั

ผลผลิตที&ได้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีชั #นนําสําหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื&อให้มั&นใจว่าการการสญูเสียที&จะ

เกิดขึ #นในระบบน้อยกว่าระดับที&ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยมีการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง

สมํ&าเสมอ 

3.5 ความเสี�ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ�งแวดล้อม  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัในเรื&องอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ&งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ&งนบัได้ว่า

เป็นปัจจัยสําคัญที&ส่งผลต่อการพัฒนาที&ยั&งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนาที&ยั&งยืน 

(Sustainable Development Policy) ของบริษัท บ้านปจํูากดั (มหาชน)  ซึ&งเป็นบริษัทแม่ บริษัทฯ จึงได้กําหนดให้มี 

กรอบแนวทางในการดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิ&งแวดล้อม โดยประธานเจ้าหน้าที&บริหารมีหน้าที&กํากบัดแูล

และตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิ&งแวดล้อมภายในองค์กร และมอบหมายให้หน่วยงานอาชีวอ
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นามัย ความปลอดภัย สิ&งแวดล้อม และพัฒนาชุมชน (Health, Safety, Environment and Community 

Development : HSEC) มีหน้าที&และความรับผิดชอบหลกัในการบริหารจดัการ ประสานงาน และให้การสนบัสนนุแก่

หน่วยงานและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ เพื&อให้การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สิ&งแวดล้อมบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกบันโยบายที&ได้วางเอาไว้ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมั&นนําเอา

มาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการจดัการด้านคณุภาพ (ISO 9001) ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(OHSAS 18001) และระบบการจดัการสิ&งแวดล้อม (ISO 14001) มาประยกุต์ใช้ในหนว่ยธุรกิจตา่งๆ อยา่งตอ่เนื&อง  
 

3.5.1 ความเสี�ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

ด้วยลกัษณะของธุรกิจที&ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ซึ&งมีกิจกรรมที&ใช้เครื&องจกัร การ

ก่อสร้าง การใช้ผู้ รับเหมา จึงทําให้มีความเสี&ยงที&อาจจะเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้นํานโยบาย

การสง่เสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื&อความปลอดภยักับพนกังานและผู้ รับเหมา โดยบริษัทฯ มีการ

อบรมเจ้าหน้าที&ความปลอดภยัในระดบัหวัหน้างาน ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใหม ่รวมทั #งมีการตรวจสอบคณุภาพผา่น

ระบบ Quality Assurance Review (QAR) ที&โรงไฟฟ้าโจวผิง (Zouping) และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื&อให้มันใจว่าบริษัทฯ สามารถลดและป้องกันความเสี&ยงด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัได้ 

นอกจากนี #บริษัทฯ ได้นําเอาระบบการจดัการความต่อเนื&องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) 

มาประยกุต์ใช้ภายในองค์กรในช่วงหลายปีที&ผ่านมา เพื&อให้เกิดความพร้อมที&จะตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉินในระดบัที&จะ

สามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื&อง และลดผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินหรือเหตกุารณ์วิกฤตทั #งอบุตัิเหตทุางด้าน

ความปลอดภยัและสิ&งแวดล้อม ภยัธรรมชาติ หรือวิกฤตการณ์ที&อาจเกิดขึ #นโดยมนษุย์ที&อาจจะทําให้การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ต้องหยดุชะงกัได้ เช่น อคัคีภยั สารเคมีหกรั&วไหล อทุกภยั แผน่ดินไหว โรคระบาด เหตปุระท้วง หรือจลาจล 

เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัทําแผนความต่อเนื&องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) มีการจดัเตรียม

ทรัพยากรที&จําเป็นและมีการซกัซ้อมการปฏิบตัิเพื&อตอบสนองต่อเหตุฉกุเฉินในระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหารเป็น

ประจําทกุปี  

3.5.2 ความเสี�ยงด้านสิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานด้านสิ&งแวดล้อม (Environmental Compliance) ให้เป็นไปตามที&กฎหมายกําหนด และ

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื&อเป็นการสงวนทรัพยากร ธรรมชาต ิ

และควบคุมผลกระทบทั #งทางตรงและทางอ้อมด้านสิ&งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การเปลี&ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ (Climate Change) การใช้ทรัพยากรนํ #า เป็นต้น 
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การติดตามความเปลี�ยนแปลงทางด้านสิ�งแวดล้อมเพื�อกาํหนดนโยบายขับเคลื�อนองค์กร 
 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามความเปลี&ยนแปลงด้านสิ&งแวดล้อมที&เกี&ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนห่วงโซ่

คณุค่า เพื&อเตรียมความพร้อมในการกําหนดนโยบาย และการลงทุน เพื&อรองรับความเปลี&ยนแปลงดงักล่าว ในช่วง

หลายปีที&ผา่นมา การเปลี&ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ นบัเป็นความท้าทายครั #งสําคญั ทั #งทางด้านกายภาพและทางด้าน

เศรษฐกิจ เหตกุารณ์ภยัธรรมชาติอนัมีผลสืบเนื&องมาจากการเปลี&ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้ขยายวงกว้างเพิ&มขึ #นทั #ง

ความถี&และความรุนแรง  สงัคมมีความคาดหวงัในการใช้พลงังานที&มีการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลดลงเพื&อบรรเทา

ผลกระทบที&เกิดขึ #นจากการเปลี&ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ   

กิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ล้วนต้องใช้พลังงานเป็นต้นทุนหลกัใน

กระบวนการผลติทั #งสิ #น สง่ผลให้มีการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกสูส่ภาวะแวดล้อมอยา่งหลกีเลี&ยงไมไ่ด้ ซึ&งบริษัทฯ 

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กําหนดนโยบายและ

เป้าหมายการจดัการก๊าซเรือนกระจกตั #งแต่ปี 2553 เพื&อเพิ&มประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน การเลือกใช้เทคโนโลยีที&

สะอาด เพื&อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอยู่ในระหว่างการกําหนดเป้าหมายระยะใหม่ตามข้อตกลงระดบั

นานาชาติเช่น COP (Conference of the Parties) ซึ&งจะเกิดขึ #นในอนาคต นอกจากนี #บริษัทฯ ยงัมีการเฝ้าติดตาม

กฎหมายที&เกี&ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเตรียมพร้อมรองรับการเปลี&ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั #งทางด้าน

กายภาพ ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ&งเป็นผลจากการประชุมการประชุมรัฐภาคี

อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี&ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสมยัที& 21 (COP 21) และข้อตกลงอื&น ๆ ที&ตามมา

จาก COP 22 และนโยบายด้านการใช้พลงังาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศตา่ง ๆ ที&บริษัทฯ ลงทนุ 

ในปี 2559 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ซึ&งเป็นบริษัทแม ่ได้มีการปรับปรุงนโยบายคาร์บอน ซึ&งมุ่งเน้นการจดัการก๊าซ

เรือนกระจกในสามด้านหลัก ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื&อ

ตอบสนองตอ่สงัคมคาร์บอนตํ&าในอนาคต บริษัทฯ ยงัได้มีการกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือระหว่าง

ปี 2559 – 2563 จากปีฐานในปี 2555 โดยตั #งเป้าลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกตอ่การผลติไฟฟ้าร้อยละ15 

นอกจากนี # ในการวางแผนการลงทนุ บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในการลงทนุในพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือก

อื&น ๆ เพื&อลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองตอ่ความต้องการของสงัคมคาร์บอนตํ&า โดยเฉพาะอย่างยิ&ง

ในประเทศจีนซึ&งได้มีนโยบายอยา่งชดัเจนในการลดก๊าซเรือนกระจก เพิ&มสดัสว่นของการใช้พลงังานทดแทนขึ #นเป็นร้อย

ละ15 ของการใช้พลงังานทั #งหมดในอีกห้าปีข้างหน้า ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถลงทนุในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ได้

ราว 90 เมกะวตัต์ 
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การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ�งแวดล้อม (Environmental Compliance)  

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิ&งแวดล้อมที&บงัคบัใช้ และ

ข้อกําหนดของมาตรฐานอื&นๆ ที&เกี&ยวข้องซึ&งมีผลผูกพนัต่อบริษัทฯ เช่น กฎหมายที&เกี&ยวข้องกับการรักษาคุณภาพ

สิ&งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ&งแวดล้อม  ซึ&งเป็นเงื&อนไขที&กําหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน

สิ&งแวดล้อม โดยในปีที&ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานสอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐานด้านสิ&งแวดล้อมใน

เกณฑ์ดีและมีพฒันาการอยา่งตอ่เนื&อง บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัการปัจจยัความเสี&ยงที&สาํคญัซึ&งประกอบด้วย 

- การจดัการคณุภาพนํ #าหลอ่เย็นที&ใช้ในโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ใช้ระบบนํ #าหลอ่เย็นกึ&งปิดเพื&อลดการแลกเปลี&ยนนํ #ากบั
สิ&งแวดล้อมภายนอกและนํ #าที&จะปล่อยออกสู่ภายนอกเพื&อลดการใช้ทรัพยากรนํ #า มีการออกแบบทางนํ #าเพิ&ม
ระยะทางให้สมัผสัอากาศนานที&สุด เพื&อลดอุณหภูมินํ #าที&จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับที&กฎหมาย
กําหนด 

- การจดัการคณุภาพอากาศเสยีที&ปลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่รรยากาศ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดดชันีชี #วดัคณุภาพ
อากาศหลกัได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเลก็ ซึ&งบริษัทฯ ได้นําเอาเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ามาประยกุต์ใช้กบัโรงไฟฟ้าทั #งที&อยูใ่นประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน  เช่น เทคโนโลยีหวั
เผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอนํ #าเผาไหม้แบบฟลอิูไดซ์เบดหมนุวน (Circulating 
Fluidized Bed : CFB) เพื&อลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกําจดัฝุ่ นละอองเถ้า
ลอย (Fly-ash) โดยการใช้เครื&องดกัจบัฝุ่ นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้
เทคโนโลยีดกัจบัซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue GasDesulfurization : FGD) แบบกึ&งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปียก 
การกําจดัก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic 
Reduction (SCR)รวมทั #งมีระบบการตรวจวดัแบบต่อเนื&อง (Continuous Emission Monitoring System : 
CEMS) ทั #งที&ปากปลอ่ง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื&อให้แน่ใจว่าค่าดชันีคณุภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที&
กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที&จีน บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบดัอากาศที&มีอยู่เดิมให้มี
ประสทิธิภาพในการบําบดัอากาศได้ดียิ&งขึ #น สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุภาพอากาศที&มีความเข้มงวดขึ #นอย่าง
มากเพื&อปรับปรุงคณุภาพอากาศในเมืองใหญ่  โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแผนการดําเนินงาน 5 ปี ตั #งแต่ 2556 – 
2561 มีการลงทนุดําเนินการในโครงการนี #ราว 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ทําให้สามารถลดมลสารปลอ่ยออกได้ตาม
มาตรฐานที&รัฐบาลกําหนด 

- การจดัการของเสยีอนัตราย หนว่ยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่บริษัทมีมาตรการในการคดัแยกและการกําจดัขยะประเภท
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื&อให้แน่ใจว่า ขยะเหล่านั #นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ&งแวดล้อม 
โดยเฉพาะของเสยีอนัตราย ซึ&งจดัให้มีการจดัการเพื&อการกําจดัที&ถกูต้อง สอดคล้องกบัข้อกําหนดของกฎหมาย 
ตามที&มีกําหนดไว้ในแตล่ะท้องถิ&นในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสยี เช่น นํ #ามนัเครื&องที&ใช้แล้ว แบตเตอรี&
รถยนต์ เถ้าลอย (Fly Ash) เป็นต้น ให้กบัผู้ รับซื #อที&ได้รับการอนญุาตจากทางราชการ เพื&อนําไปรีไซเคิลต่อไป 
สําหรับเถ้าลอยที&เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้ รับซื #อเพื&อนําไปประกอบการทําวสัดุก่อสร้าง
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ต่อไป โดยต่อมาได้มีการแยกขนาดของเถ้า เพื&อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถเพิ&มราคา
จําหนา่ยได้ 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization) 

การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นสว่นสาํคญัในการช่วยรักษาสิ&งแวดล้อม และลดต้นทนุการผลิต  บริษัทฯ มุ่งเน้น

การบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรใน 3 ประเด็นหลกั ได้แก ่

- การเปลี&ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั&นในการมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จึงได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์พลงังาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลงังานทดแทนอื&น ๆ แทน
นํ #ามันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลงังานทางเลือกอื&น  การลดการใช้เชื #อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอนํ #า ด้วยการนําเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที&มีประสทิธิภาพสงูและปลอ่ยมลภาวะตํ&าและเป็นมิตรตอ่
สิ&งแวดล้อมมาใช้กบัโรงไฟฟ้า (High Efficiency Low Emission :HELE) มาใช้ในโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi 
Lu Guang) ซึ&งคาดวา่จะเปิดดําเนินการในปี 2561 นอกจากนี # ยงัมีการปรับปรุงสภาพเครื&องจกัรในโรงไฟฟ้าอื&น 
ๆ และมีการนําก๊าซเสียที&เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลกูค้ามาใช้เป็นเชื #อเพลิงทดแทนถ่านหินซึ&งทําให้
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ&ง 

- การใช้ทรัพยากรนํ #า บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ #า โดยมีโครงการลดการใช้นํ #าใน
กระบวนการผลติ การนํานํ #ากลบัมาใช้ใหม ่การจําแนกนํ #าผิวดินมิให้ปะปนกบันํ #าเสยี เป็นต้น นอกจากนี # นํ #าจาก
การทําเหมืองใต้ดินที&ผา่นการบําบดัแล้ว ยงัสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชมุชนได้อีกทางหนึ&งด้วย 
 

4. ความเสี�ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที&เกี&ยวข้องทั #งในประเทศและตา่งประเทศ 

ด้วยตระหนกัถงึผลกระทบตอ่การดําเนินงานและชื&อเสยีงของบริษัทหากมีการฝ่าฝืนบริษัทฯ ให้ความสาํคญัและมุง่มั&นที&

จะพฒันากระบวนการ รวมทั #งเครื&องมือตา่งๆ ในการบริหารความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทกุ

ประเทศที&บริษัทฯ ลงทนุเพื&อให้สามารถบริหารจดัการกบัความเสี&ยงที&อาจเกิดขึ #น โดยกําหนดให้ผู้บริหารที&รับผิดชอบใน

แตล่ะประเทศตดิตามการเปลี&ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชิด มีการติดตาม

และประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทั #งภาครัฐ ภาคเอกชน ชมุชน และผู้มีสว่นได้เสยีอื&น เพื&อรับทราบถึงการ

เปลี&ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ รวมถงึวา่จ้างบริษัทที&ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ&น เพื&อ

ช่วยเหลอืในการตีความและหาแนวทางปฏิบตัเิพื&อให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งถกูต้องและจดัให้มีการตรวจสอบการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายที&เกี&ยวข้องโดยหนว่ยงาน Compliance อยา่งสมํ&าเสมอ 

4.1 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที�บริษัทฯ ลงทุน 

จากการที&บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทําให้ต้องเผชิญกับความเสี&ยงในการเปลี&ยนแปลงกฎ 

ระเบียบและนโยบายภายในของแตล่ะประเทศนั #นๆ ในรอบปีที&ผ่านมามีการเปลี&ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภาย 



 

                                                                                                                                                       หน้า 37 

 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และญี&ปุ่ นอยา่งเป็นสาระสาํคญัและมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความ

เสี&ยงดงัตอ่ไปนี # 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

- จากสภาพทางอากาศในปัจจุบนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กําหนดมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทาง
อากาศ (air emission) สาํหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2564 ดงันี # 

 

1) มาตรฐานการปลอ่ยฝุ่ นละอองไมเ่กิน                              10 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
2) มาตรฐานการปลอ่ยซลัเฟอร์ไดร์ออกไซด์ (SO2) ไมเ่กิน      35 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
3) มาตรฐานการปลอ่ยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไมเ่กิน        50 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

 

แต่ทั #งนี # อนญุาตให้รัฐบาลท้องถิ&นสามารถบงัคบัใช้มาตรฐานใหม่ก่อนกําหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี #รัฐบาล
จีนได้กําหนดอตัราการใช้เชื #อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชั&วโมง โดยให้มีผล
บงัคบัใช้ในปี 2564 เช่นกนั โรงไฟฟ้าในปัจจบุนัของบริษัทฯ ได้ทําการลงทนุเพิ&มเพื&อปรับปรุงเพิ&มเติมระบบการ
ควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการ
ผลติให้อตัราการใช้เชื #อเพลงิตํ&าวา่เกณฑ์ 310 กรัมตอ่กิโลวตัต์ชั&วโมง ในสว่นของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง 
(SLG) ได้ใช้เทคโนโลยีขั #นสงูระบบ ultra-super critical ที&มีอตัราการใช้เชื #อเพลิงตํ&าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อ
กิโลวตัต์ชั&วโมงและได้ออกแบบระบบการควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะ
ทางอากาศข้างต้นเช่นกนั 

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจดัการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
(Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื&อสง่เสริมการลดมลภาวะทาง
อากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
(Combined Heat and Power Generation: CHP) ในอตุสาหกรรม โดยนโยบายดงักลา่วสนบัสนนุโครงการ
ชนิด Back pressure ในเทคโนโลยี CHP ที&มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริมาณตํ&ามาใช้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ&งโครงการที&นํากระบวนการผลิตนี #มาใช้สําหรับการผลิตความร้อนในฤดหูนาวจะได้รับการ
สนบัสนนุจากนโยบายดงักลา่ว ซึ&งสง่ผลดีต่อโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และยงัสง่ผลให้ได้รับการสนบัสนนุเพิ&มเติม
ในด้านตา่งๆจากภาครัฐ 

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศควบคมุขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ&งแวดล้อมและทรัพยากรนํ #า รวมถึงการดําเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที&
ดําเนินการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื&องประสิทธิภาพ สิ&งแวดล้อม ความปลอดภยัและ
คณุภาพ ไม่อนมุตัิหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที&ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
และควบคมุกระบวนการอนมุตัิโรงไฟฟ้าถ่านหินอยา่งเข้มงวด จากประกาศดงักลา่วไม่สง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ 
อย่างเป็นสาระสําคญั เนื&องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายในด้านความปลอดภยั
และสิ&งแวดล้อมของเคร่งครัดและครบถ้วน  นอกจากนี #โรงไฟฟ้าใหม ่SLG  บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีขั #นสงูระบบ 
Ultra-super Critical เพื&อให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 
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- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ&มการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตั #งแต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้า
จะเก็บคา่ใช้จ่ายผา่นเครือขา่ยตามราคาการจ่ายไฟที&รัฐกําหนด และไมส่ามารถหากําไรจากผลตา่งระหวา่งการ
ซื #อไฟและการจ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื&อลดการผกูขาด เพิ&มการแข่งขนั ช่วยลดต้นทนุให้น้อยลงในคณุภาพที&ดี
ขึ #น และราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลกูค้ารายบริษัทและรายบคุคล โดยมีการนําร่อง
โครงการปฏิรูปราคาจ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform)ใน 12 มณฑล และ
คาดวา่จะมีการขยายสูพื่ #นที&ทั&วประเทศและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดงักลา่วไม่มี
ผลกระทบตอ่โรงไฟฟ้าในปี 2559 เพราะได้มีการทําสญัญาซื #อขายไฟฟ้าแล้ว อยา่งไรก็ตามหลงัมีการเปิดตลาด
อยา่งเป็นทางการในปี 2561 บริษัทฯ ยงัสามารถทําสญัญาซื #อขายไฟฟ้าสว่นใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที&เหลือ
จะถูกขายในตลาดที&มีการแข่งขันในรูปของราคาซื #อขายไฟฟ้า(Power Tariff) และการจ่ายกําลงัไฟฟ้า
(dispatch) 

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and 
Utilization Target Oriented Guidance System เพื&อสง่เสริมการสํารวจและการใช้พลงังานทดแทนเตามกล
ยทุธ์การพฒันาด้านพลงังานที&กําหนดเป้าหมายในการใช้พลงังานทดแทนเท่ากบัร้อยละ 15 และร้อยละ 20 
ของการบริโภคโดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามลําดบั จากประกาศดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบต่อชั&วโมง
การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าในอนาคต แตส่ง่ผลดีต่อโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซึ&งจะได้รับการสนบัสนนุ 

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอตัราค่าไฟฟ้าที&กําหนดไว้(Feed-
in-tariff: FIT) และเงินสนบัสนุนสําหรับพลงังานแสงอาทิตย์ตั #งแต่ปี 2560 จากร่างดงักลา่ว อาจส่งผลต่อ
ผลตอบแทนในอนาคตของธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสําหรับความเสี&ยงนี #
ด้วยการลดต้นทนุการพฒันาโครงการให้เหมาะสม  

 
ประเทศญี�ปุ่น 

- รัฐบาลญี&ปุ่ นประกาศนโยบายปรับลดอัตรารับซื #อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที& กําหนด
ไว้ จาก 27 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั&วโมงในปี 2558 เหลือ 24 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั&วโมงในปี 2559 อย่างไรก็ตาม 
โครงการที&อยูร่ะหวา่งการพฒันาไมไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายดงักลา่ว  เนื&องจากโครงการมีการทําสญัญาซื #อ
ขายไฟฟ้าตลอดอายโุครงการแล้ว  

 
4.2 ความเสี�ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการบริหารความเสี&ยงจากกรณีคดโีครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจดัตั #งทีมทํางานที&ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื&อติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของฝ่ายกฎหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์

อย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั #งมุ่งเน้นทํา

ความเข้าใจและความมั&นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ&งเมื&อวนัที& 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้อ่านคําพิพากษาศาล
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อทุธรณ์ ให้ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้เหตผุลว่าจําเลย (บริษัทฯ, บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั&นแนล จํากดั, บริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน) และผู้บริหาร) ได้กระทําการโดยสจุริตทั #งก่อนและหลงัเข้าทําสญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจําเลย

ไมไ่ด้กระทําละเมิดตอ่โจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจําเลยไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบบั

ซึ&งเป็นเอกสารข้อมลูโครงการหงสาเดิมแก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์ได้ยื&นฎีกาคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ต่อศาลฎีกาและฝ่าย

จําเลยได้ยื&นคําแก้ฎีกาและฎีกาฟ้องแย้งต่อศาลฏีกาแล้ว ขณะนี #คดีเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาในชั #นฎีกาตั #งแต่ปี 2558 

และคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี #อีกประมาณ 2–4 ปี ผู้บริหารบริษัทฯ เชื&อมั&นในการดําเนินงานโดยสจุริต

ของบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา   
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4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักที�ประกอบธุรกิจ (Operating Company) 

  ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยอ่ยที&ประกอบธุรกิจหลกัที&ประกอบธุรกิจมีสนิทรัพย์ถาวรหลกัที&ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี # 

รายการ บริษัท ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม
บัญชี      

(พันบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและสิ&งปลกูสร้าง สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 892,060 ไม่มี 

เครื&องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,181,626 ไม่มี 

เครื&องตกแตง่และเครื&องใช้สํานกังาน สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 737 ไม่มี 

เครื&องมือเครื&องใช้ สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,437 ไม่มี 

ยานพาหนะ สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 3,755 ไม่มี 

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 90,012 ไม่มี 

อาคารและสิ&งปลกูสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 268,745 ไม่มี 

เครื&องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 1,298,039 ไม่มี 

เครื&องตกแตง่และเครื&องใช้สํานกังาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 2,957 ไม่มี 

เครื&องมือเครื&องใช้ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 4,179 ไม่มี 

ยานพาหนะ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 5,777 ไม่มี 

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 418,633 ไม่มี 

อาคารและสิ&งปลกูสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 248,853 ไม่มี 

เครื&องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โจวผิงพีค เจ้าของ 1,324,288 ไม่มี 

เครื&องตกแตง่และเครื&องใช้สํานกังาน โจวผิงพีค เจ้าของ 19 ไม่มี 

เครื&องมือเครื&องใช้ โจวผิงพีค เจ้าของ 975 ไม่มี 

ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจ้าของ 7,243 ไม่มี 

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 283,696 ไม่มี 

รวมเป็นจํานวนมลูคา่ทางบญัชี 6,033,030  
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4.2 สิทธิในการใช้ที�ดนิของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักที�ประกอบธุรกิจ (Operating Company)  

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยอ่ยที&ประกอบธุรกิจหลกัมีสทิธิในการใช้ที&ดิน ดงันี # 

สถานที�ตั *ง ผู้ถือครอง
สทิธิy 

ขนาด  

(ตร.ม.) 

วันเริ�มต้น วันสิ *นสุด วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
บัญชีของสทิธิ
ในการใช้สทิธิ
ที�ดนิ (พันบาท) 

เขตเจิ #งติ #ง เมือง 
สือเจียจวง มณฑลเหอ
เป่ย ประเทศจีน 

บริษัท สือ
เจียจวงเฉิง
เฟิง 

7,132 1 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เ พื& อ ใ ช้ เ ป็ น ที& ตั #ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ร่วมเจิ #งติ #ง 

150,800 
 

67,354 1 มี.ค. 2541 1 พ.ย. 2590 

17,665 28 ธ.ค. 2559 26  มี.ค. 2605 

23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 

เขตหลวนหนาน เมือง
ถางซาน มณฑลเหอ
เป่ย ประเทศจีน 

บริษัทถงั
ซานบ้านป ู

436,706 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 เพื&อใช้เป็นที&ตั #ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ร่วมหลวนหนาน 

36,886 

2,100 22 ก.ย.2538 21 ก.ย. 2561 

860 22 มิ.ย. 2538 21 ก.ย. 2561 

1,686 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 

78 21 ก.พ. 2540 21 ก.พ. 2563 

1,656 22 ก.ย. 2538 21 ก.ย. 2561 

เขตโจวผิง เมืองบิน
โจว มณฑลซานตง 
ประเทศจีน 

บริษัทโจวผิง
พีค 

105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 เ พื& อ ใ ช้ เ ป็ น ที& ตั #ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ร่วมโจวผิง 

111,613 

18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 

24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 
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คาํศัพท์สาํคัญทางเทคนิคที�เกี�ยวข้องกับธุรกจิไฟฟ้า (เรียงลําดับอักษรภาษาอังกฤษ) 

คาํศัพท์ คาํแปล 

Coal Power Plant โรงไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนจากเชื #อเพลงิถ่านหิน 

Combined Heat and 

Power Plant  (โรงไฟฟ้า

พลังงานร่วม) 

โรงไฟฟ้าที&นําเอาเครื&องกันหนัก๊าซ และเครื&องกังหนัไอนํ #ามาใช้ร่วมกัน โดยนําความร้อน

จากไอเสยีที&ออกจากเครื&องกนัหนัก๊าซที&มีความร้อนสงูไปผา่นหม้อนํ #า แล้วถ่ายเทความร้อน

ให้กบันํ #า ทําให้นํ #าเดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอนํ #า ซึ&งต่ออยู่กบัเพลาของเครื&องกําเนิด

ไฟฟ้า สามารถผลติกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกครั #ง 

Feed-in-tariff อตัรารับซื #อไฟฟ้าคงที&ตลอดอายโุครงการ 

Godo Kaisha (การลงทุน

แบบจีเค) 

การลงทนุในประเทศญี&ปุ่ นโดยวิธีการจดัตั #งบริษัทประเภทจํากดัความรับผิด 

Independent Power 

Producer (IPP) 

ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟ้าที&ตั #งอยูป่ากเหมืองถ่านหิน 

Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าที&ใช้พลงัความร้อนจากไอนํ #าหรือก๊าซ จากการเผาไหม้เชื #อเพลิงมาเป็นต้นพลงั

ขบัเคลื&อนเครื&องกงัหนัไอนํ #า 

Tokumei Kumiai structure โครงสร้างโทคุเมอิ คุมิไอ ซึ&งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้ นส่วนแบบญี&ปุ่ นตามสญัญา

ระหว่างนักลงทุนและผู้ ดําเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจํานวนหนึ&งให้แก่ผู้ ดําเนิน

กิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที&มีมลูค่า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิที&จะ

ได้รับสว่นแบง่ปันกําไรที&เกิดจากกิจการที&ร่วมลงทนุ 

Transmission Line อปุกรณ์ประเภทตวันําทําหน้าที&ถ่ายทอดพลงังานไฟฟ้าไปสูป่ลายทาง 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษัทฯ เป็นบริษัทฯที&ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื&น (Holding company) โดยมีนโยบายการลงทนุหลกัใน

ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที&เกี&ยวข้อง รวมถึงธุรกิจที&เกื #อหนนุซึ&งมีระดบัความเสี&ยงโดยรวมอยูใ่นระดบัที&เป็นที&ยอมรับได้ใน

การดาํเนินธุรกิจ โดยได้รับผลตอบแทนการลงทนุไมต่ํ&ากวา่ระดบัมาตรฐานของธุรกิจนั #น และสงูกวา่ต้นทนุการเงิน 

(cost of capital) ของบริษัทฯ 

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมมลูคา่ 17,268.26 ล้านบาท หรือมสีดัสว่นเงินลงทนุใน

บริษัทร่วมทั #งหมดคิดเป็นร้อยละ 40.19 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสยี และ เงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ยมลูคา่ 17,404.91 ล้านบาท หรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทั #งหมดคิดเป็นร้อยละ 40.55 ของ

สนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทนุ   
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ในปี 2550 บคุคลและกลุม่บริษัท (เรียกรวมว่า “โจทก์”) ซึ&งเคยเป็นผู้พฒันาเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาได้

ยื&นฟ้องบมจ. บ้านป ูบริษัทบ้านปอิูนเตอร์ และบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบมจ. บ้านป ูจํานวน 3 คน (เรียกรวมว่า “จําเลย”) 

ตอ่ศาลแพง่ของประเทศไทย (“ศาลแพง่”) โดยกลา่วหาว่าจําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าลงนามในสญัญาร่วมพฒันาโครงการ

เพื&อประสงค์จะได้ข้อมูลของเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสา และได้ใช้สิทธิโดยไม่สจุริตในการให้ข้อมูลที&ไม่

ถกูต้องแก่รัฐบาลลาว ซึ&งส่งผลให้รัฐบาลลาวยกเลิกการให้สมัปทานการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหิน

ลกิไนต์หงสาแก่โจทก์เพื&อที&บริษัทฯ จะได้เข้าทําสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาวเอง โจทก์จึงเรียกร้องให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหาย

เป็นจํานวนทั #งสิ #น 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี #ย โดยเป็นค่าข้อมลูของโรงไฟฟ้าหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท ค่าลงทนุใน

การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื&น ๆ สําหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท และค่าขาด

ประโยชน์จากการถกูรัฐบาลลาวยกเลิกสญัญาสมัปทาน จํานวน 59,500 ล้านบาท  ในการนี # จําเลยได้ฟ้องแย้งต่อโจทก์ว่า

โจทก์เลกิสญัญาร่วมพฒันาโครงการโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บมจ. บ้านป ูบริษัทบ้านปอิูนเตอร์ และบริษัทฯ 

ศาลแพ่งมีคําพิพากษาในเดือนกนัยายน 2555 ว่า แม้จําเลยมิได้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ อย่างไรก็ดี จําเลยกระทํา

ละเมิดด้วยการใช้ข้อมลูของโรงไฟฟ้าหงสาของโจทก์ (สาํหรับการพฒันาโรงไฟฟ้าขนาด 600.0 เมกะวตัต์) ไปใช้ในการพฒันา

โรงไฟฟ้าขนาด 1,800.0 เมกะวตัต์ และพิพากษาให้บมจ. บ้านปแูละบริษัทฯ ชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นจํานวนเงิน 2,000 

ล้านบาทสาํหรับคา่ข้อมลูของโรงไฟฟ้าหงสา และอีก 2,000 ล้านบาทสําหรับค่าใช้จ่ายลงทนุในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื&น ๆ 

สาํหรับเหมืองถ่านหินลกิไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาสาํหรับโรงไฟฟ้าหงสารวมเป็นจํานวน 4,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี #ยอีก

ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัฟ้องจนกวา่จะชําระเสร็จสิ #น และชดใช้คา่เสยีหาย อนัได้แก่คา่ขาดประโยชน์ในอนาคตที&จะได้รับจาก

การพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี 2558 ถึงปี 2570  ปีละ 860 ล้านบาท และปี 2571 ถึงปี 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ชําระทกุ

สิ #นปี เป็นจํานวนเงินรวม 27,740 ล้านบาท รวมจํานวนคา่เสยีหายทั #งสิ #น 31,740  ล้านบาท ทั #งนี # ศาลแพง่ได้ยกฟ้องบริษัทบ้าน

ปอิูนเตอร์และผู้บริหารของบมจ. บ้านป ู

บมจ. บ้านปแูละบริษัทฯ ยื&นอทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว ต่อมาในเดือนกนัยายน 2557 ศาลแพ่งได้อ่านคําพิพากษาของศาล

อทุธรณ์ของประเทศไทย (“ศาลอทุธรณ์”) ซึ&งพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยให้เหตผุลว่าจําเลยได้กระทําการโดยสจุริตทั #งก่อนและ

หลงัเข้าลงนามในสญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจําเลยมิได้กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วม

พฒันาโครงการ และจําเลยไมม่ีหน้าที&ต้องสง่คืนเอกสารเกี&ยวกบัข้อมลูของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหินลกิไนต์หงสาให้แก่

โจทก์ 

ณ วันที& ในเอกสารฉบับนี # คดีดังกล่าวยังคงอยู่ ในระหว่างการพิจารณาของศาลเ นื&องจากโจทก์ได้ยื&นอุทธรณ์ 

คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและคาดว่ากระบวนการในการพิจารณาของศาลฎีกาดงักล่าวจะใช้ระยะเวลาอีก

ประมาณ 2-4  ปี 
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6.   ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 
  

 6.1  ข้อมูลทั�วไป 

1. ชื�อ สถานที�ตั *งของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ชื&อบริษัท : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
ชื&อภาษาองักฤษ : Banpu Power Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั  : บริษัทฯประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทฯอื&น (Holding  
   Company) ที&ประกอบธุรกิจหลกัด้านการผลติและจําหนา่ย 
   ไฟฟ้าและธุรกิจที&เกี&ยวข้อง  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000385 
ทนุจดทะเบียน : 30,956,920,000 บาท* 
ทนุที&เรียกชําระแล้ว : 30,456,920,000 บาท 
จํานวนหุ้น : 3,045,692,000 หุ้น 
ราคาพาร์ : 10 บาท* 
ที&ตั #งสาํนกังานใหญ่ : ชั #น 26 อาคารธนภมูิ เลขที& 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
  แขวงมกักะสนั  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท์ : 0-2007-6000 
โทรสาร : 0-2007-6060 
Web Site : www.banpupower.co.th 
เลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์  0-2007-6000  
  e-mail : bpp_comsec@banpupower.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2007-6000  
  e-mail : investor_relations@banpupower.co.th 

 
 

หมายเหต ุ:  

* เมื+อวนัที+ 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ที+ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัFงที+ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบอนมุติัการปรบัโครงสร้างทนุ
ของบริษัทฯ โดยการลดทนุ จดทะเบียนจํานวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็น 13,471,995,000 บาท และเพิ+ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 บาท เป็น 30,956,920,000 บาท โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ+มทนุจํานวน 1,748,492,500 หุ้น 
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2. ชื�อ สถานที�ตั *งของนิติบุคคลที�บริษัทฯถอืหุ้นตั *งแต่ร้อยละ 10 ขึ *นไป 
 

 

 

ชื�อบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายแล้ว

ทั *งหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

 

ที�ตั *ง 

สํานักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

1 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

30,956,920,000
บาท 
 

30,456,920,000
บาท 
 

3,045,692,000 10 - 1550 อาคารธนภมูิ   ชั #น 26  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

0 2007 6000 

 บริษัทย่อย                   

 ประเทศไทย                    

2 บริษัท บ้านป ู
โคล เพาเวอร์ 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

5,921,587,160
บาท 

5,921,587,160
บาท 
 

592,158,716 10 99.99% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ ชั #น 26 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  ประเทศ
ไทย 

0 2007 6000 

3 บริษัท บ้านป ูรี
นิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน
ทดแทน 

960,000,000  
บาท 
 
 

960,000,000 
บาท 
 
 

96,000,000  
 

10 99.99% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ ชั #น 26 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  ประเทศ
ไทย 

0 2007 6000 

4 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์  
(เจแปน)  จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน
ทดแทน 

5,000,000  
บาท 
 
 

5,000,000 
บาท 
 
 

500,000  10 100% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ

เบิล เอนเนอร์จี 
จํากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ ชั #น 26 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  ประเทศ
ไทย 

0 2007 6000 

5 บริษัท ไทย 
โซลา่ร์ คอนซลั
แตนท์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน

แสงอาทิตย์ที&
ติดตั #งบน
หลงัคา 

1,000,000  
บาท  
 
 

1,000,000  
บาท 
 
 

100  
 

10,000  
 

99.99% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ

เบิล เอนเนอร์จี 
จํากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ ชั #น 26 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  ประเทศ
ไทย 

0 2007 6000 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน                

6 Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., 
Ltd. 

Power and 
steam 
generation 
and sales 

178,971,357.50 
CNY 
 
 

178,971,357.50 
CNY 
 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย 

Banpu Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

North Beiguan, 
Zhengding County, 
Shijiazhuang City 
050800,Hebei 
Province,PRC 

(86311) 
85176918 

7 Tangshan 
Banpu Heat 
and Power Co., 
Ltd. 

Power and 
steam 
generation 
and sales 

393,425,339.09 
CNY 
 
 

393,425,339.09 
CNY 
 
 

NA NA 87.92% (โดย 

Pan-Western 
Energy 

Corporation 
LLC) 

12.08% (โดย 
Banpu 

Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

West of Gujiaying 
Villiage,Bensi 
Road,Luannan 
County,Tangshan City 
063500,Hebei 
Province,PRC 

(86315) 
4168274 
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ชื�อบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายแล้ว

ทั *งหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

 

ที�ตั *ง 

สํานักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

8 Zouping Peak 
CHP Co., Ltd. 

Power and 
steam 
generation 
and sales 

261,800,000  
CNY 
 
 

261,800,000 
CNY 
 
 

NA NA 70.00% 
(ถือโดย 
Zouping 
Peak Pte. 

Ltd.) 

Xiwang Industrial 
Region,Handian 
Town,Zouping 
County,Binzhou 
City256209,Shandong 
Province,PRC  

(86543) 
4615655 

9 Banpu 
Investment 
(China) Co., 
Ltd. 

Investment in 
power 
business 

248,400,000  
CNY 
 
 

248,400,000 
CNY 
 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย 

Banpu Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

9A, 9th Floor, Tower B, 
Gateway Plaza, No. 18 
Xia Guang Li, North Road 
of East Third 
Ring, Chaoyang District, 
Beijing, PRC 100027 

(8610) 
57580388 

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

Investment in 
renewable 
energy 
business 

200,379,537.43 
CNY 
 
 

200,379,537.43 
CNY 
 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ

เบิล เอนเนอร์จี 
จํากดั) 

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

(86315) 
4168274 

11 Anqiu Huineng 
New Energy 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

66,000,000  
CNY 
 
 

66,000,000  
CNY 
 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

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

(86315) 
4168275 

12 Weifang 
Tian'an Jinshan 
Comprehensiv
e Energy Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

83,000,000  
CNY 
 
 

83,000,000  
CNY 
 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

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

(86315) 
4168275 

13 Dongping 
Haoyuan Solar 
Power 
Generation 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

69,000,000  
CNY 
 

69,000,000 
CNY 
 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

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

(86531)8602
5858 

 ฮ่องกง                

14 Akira Energy 
Limited 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

62,017,100 HKD 
 

62,017,100 
HKD 
 

62,017,100 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ

เบิล เอนเนอร์จี 
จํากดั) 

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

852 2522 
8101 
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ชื�อบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายแล้ว

ทั *งหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

 

ที�ตั *ง 

สํานักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

15 Akira Energy 
(South) Limited 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

19,120,063 HKD 
 

19,120,063 
HKD 
 

19,120,063 1 100.00% 
(ถือโดย Akira 

Energy 
Limited) 

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

852 2522 
8101 

 สาธารณรัฐมอริเซียส               

16 Banpu Power 
International 
Limited 

Investment in 
power 
business 

63,050,000  
USD 

63,050,000  
USD 

63,050,000  1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน)) 

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

230 404 
8000 

 ประเทศสิงคโปร์             

17 Zouping Peak 
Pte. Ltd. 

Investment in 
power 
business 

2  
SGD 

2  
SGD 

2  2 100.00 % 
(ถือโดย 

Banpu Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

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

65 6338 
1888 

18 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

Investment in 
power 
business 

84,177,391  
USD 

84,177,391  
USD 

77,132,663  ไมม่ี
การ

กําหนด 
มลูค่า
หุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย 

Banpu Power 
International 

Limited) 

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

65 6338 
1888 

19 Banpu 
Renewable 
Singapore 
Pte.Ltd. 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

55,987,676.69  
USD 

55,987,676.69  
USD 

55,987,675  ไมม่ี
การ

กําหนด 
มลูค่า
หุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ

เบิล เอนเนอร์จี 
จํากดั) 

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

65 6338 
1888 

 หมู่เกาะเคย์แมน             

20 Pan-Western 
Energy 
Corporation 
LLC 

Investment in 
power 
bussiness 

100,000  
USD 

100,000  
USD 

100,000  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 

 บริษัทร่วม                  

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย              

21 PT. ITM Banpu 
Power 

Investment in 
power 
business 

1,200,000,000,000 

IDR 
300,000,000,000  

IDR 
300,000  1,000,

000 
30.00% 

(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน)) 

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

6221 
29328100 
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ชื�อบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายแล้ว

ทั *งหมด (หุ้น) 

มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

 

ที�ตั *ง 

สํานักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

 บริษัทร่วมค้า                  

 ประเทศไทย             

22 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จํากดั 

ผลิตและจําหนา่ย
กระแสไฟฟ้า 

12,010,000,000 
บาท  

12,010,000,000  
บาท 

120,100,000  100 50.00% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ 
จํากดั) 

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย 

038 925 100 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน              

23 Shanxi Lu 
Guang Power 
Co., Ltd. 

Power 
generating and 
sales 

1,500,000,000 
CNY  

567,745,250  
CNY 

NA NA 30.00% 
(ถือโดย 

Banpu Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

Songcunxiang, Zhangzi 
County, Changzhi City, 
Shanxi Province, China 

(86355) 
8580511 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว             

24 Hongsa Power  
Co., Ltd. 

Power 
generating  
and sales 

927,000,000  
USD 

927,000,000  
USD 

92,700,000  10 40.00% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน)) 

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

856 (0) 2122 
483 

25 Phu Fai Mining  
Co., Ltd. 

Mining 
concession 

50,000  
USD 

50,000  
USD 

5,000  10 37.50% 
(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน)) 

Park View Executive Suite 
Building B Sikottabong 
District, Vientiane Lao 
PDR 

857 (0) 2122 
483 

 ประเทศสิงคโปร์             

26 Aizu Energy 
Pte. Ltd. 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

17,630,952.87  
USD 

17,630,952.87  
USD 

17,630,949  - 75.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ

เบิล เอนเนอร์จี 
จํากดั) 

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

65 6338 
1888 
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3. ชื�อ สถานที�ตั *งของบุคคลอ้างอิงอื�นๆ 

 
1. นายทะเบียนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที& 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์      +66 (0) 2009 9000 

2. ผู้สอบบญัชี นางสาวอมรรัตน์ เพิ&มพนูวฒันาสขุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที& 4599 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ชั #น 15 อาคารบางกอกซติี # ทาวเวอร์ 

เลขที&  179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์      +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2824 5000   

3. ที&ปรึกษาทางการเงิน --ไมม่ี-- 

4. ที&ปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้ 

    สญัญาการจดัการ 

บริษัทฯ ไมไ่ด้วา่จ้างที&ปรึกษาและ/หรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ  

เป็นการประจําถาวร แตจ่ะมกีารวา่จ้างที&ปรึกษา (เช่น ที&ปรึกษาทางการเงิน)  

เป็นการเฉพาะเรื&องเฉพาะกรณีตามความจําเป็นในการดําเนินงานเป็นครั #ง

คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดําเนินการภายใต้การกํากบัดแูลของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นสาํคญั 

5. สถาบนัการเงินที&ตดิตอ่เป็นประจํา ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทั #งในและตา่งประเทศประมาณ 30 แหง่ 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ  
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7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ช่ือบริษัท   : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือภาษาองักฤษ  : Banpu Power Public Company Limited 

 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์: BPP 

 ประกอบธุรกิจหลกั  : พลงังาน 

 เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ. 152 

 ทนุจดทะเบียน : 30,956,920,000 บาท*  

    ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,045,692,000 หุ้น  

    มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 30,456,920,000 บาท  

    ประกอบด้วยหุ้นสามญั 30,456,920,000 หุ้น  

    มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 จ านวนหุ้น   : 3,045,692,000 หุ้น 

 ราคาพาร์   : 10 บาท (หนึง่บาท)* 

 

หมายเหต ุ:  

* เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 ทีป่ระชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบอนมุติัการปรบัโครงสร้างทนุของ
บริษัทฯ โดยการลดทนุ จดทะเบียนจ านวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็น 13,471,995,000 บาท และเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 บาท เป็น 30,956,920,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,748,492,500 หุ้น 
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7.2  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)       2,397,199,497 78.71 

2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 96,096,300 3.15 

3. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว           12,732,600 0.42 

4. บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั  14,930,257 0.49 

5. นายธีระพล หวงัมนตรี 11,400,000 0.37 

6. นายสวุิทย์ กิจสมันางกรู  7,660,000 0.25 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  7,188,759 0.24 

8. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั  6,550,000 0.22 

9. นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ 5,770,078 0.19 

10. กองทนุเปิด เค หุ้นทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 5,309,305 0.17 

รวม      2,564,836,796 84.21 

 

 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น  

- ไม่ม-ี  
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7.4   นโยบายการจ่ายเงปัินผล 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจา่ยเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภท

ตามทีก่ฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและภาระการ

ลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อก าหนดทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อ

อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  5  ปีที่ผา่นมาของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  เป็นดงันี ้

หมายเหต ุ:  

* บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั วนัที่ 10 กนัยายน 2558 และเข้าท าการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรพัย์วนัที ่28 ตลุาคม 2559 

** เงินปันผลประจ าปีจ านวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท ส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2559 ซ่ึงได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,606,123,665 บาท ดงันัน้คงเหลือการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2559 ในงวดอีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจ านวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน 761,423,000 บาท  คิดเป็นการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 57 ของก าไรสทุธิรวม 

  

ปี 
เงนิปันผล

ประจ าปีต่อหุ้น  
(บาทต่อหุ้น) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
คร่ึงปีแรก 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
คร่ึงปีหลัง 
(ล้านบาท) 

รวมเงนิปัน 
ผลทัง้ปี 

(ล้านบาท) 

อัตราการจ่าย 
เงนิปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ (%) 

2555 2.50 1,651 - 1,506 1,506 91.17 

2556 - 1,787 - - - - 

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

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

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

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน  กรรมการอิสระคิดเป็นจ านวนร้อยละ 33 ของกรรมการทัง้

คณะ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มคีณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จ านวน 3 คน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) จ านวน 3 คนและ

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) จ านวน 3 คน คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธาน

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน กรรมการทกุคนใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล             
และสรรหา / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ 

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

5. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ   กรรมการ / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล   กรรมการ / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

7. นายระวิ คอศิริ    กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์   กรรมการ 

9. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์   กรรมการ 

 

หมายเหต ุ:  ข้อมูลและประวติัของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 



 

หน้า 56 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 ประกอบด้วย นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ หรือนางสมฤดี ชยัมงคล หรือนายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวฒุิ ลนีา

นนท์ หรือนายเมธี เอือ้อภิญญกลุ หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ

บริษัทฯ 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลให้การ

บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  อยู่ในกรอบของการมี

จริยธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้ในปัจจบุนัและใน

ระยะยาว รวมทัง้การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน

กรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มอบหมายใ ห้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น

ผู้ รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และ

ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ได้ปฏิบตัิหน้าที่

สอบทานความถกูต้องของการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบตัิงาน และความเพียงพอของมาตรการการ

ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

 ในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด “แนวทางปฏิบตัิ บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่

ด้วยคณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค า

นิยามทีเ่ก่ียวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท วาระการ

ด ารงต าเหนง่และการพ้นจากต าเหนง่ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุ

คณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีง 
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แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558  

 แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็นการรวบรวม องค์ประกอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ. 2551 หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1.  แนวปฏิบตัินีเ้รียกวา่ “แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการ 

   บริษัท พ.ศ. 2558” 

 ข้อ 2.  ให้ใช้แนวปฏิบตัินีต้ัง้แตว่นัท่ีประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป 

 ข้อ 3. นิยามของค าที่ส าคญั ในแนวปฏิบตัินี ้

  3.1.     “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

  3.2.     “คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

  3.3.     “กรรมการบริษัท” หมายความวา่ กรรมการของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

  3.4.     “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั  

             (มหาชน) 

3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3.6. “ผู้ที่เก่ียวข้อง”  หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทนัน้ 

3.8. “บริษัทร่วม” หมายความวา่ บริษัทท่ีบริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม

น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทนัน้ 

3.9. “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด 

3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 ลงวนัที่ 

15 ธนัวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
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ข้อ 4. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท  

4.1. มีกรรมการบริษัทจ านวนไมน้่อยกวา่  5 คน และเลอืกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.2. มีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ 

4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมอีิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดและต้องไมต่ ่ากวา่ 3 คน 

4.4. กรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยต าแหนง่ 

4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4.7. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

4.8. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการ

บริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น

อีกไมไ่ด้ 

4.9. เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 ข้อ 5. คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยก าหนด

คณุสมบตัิที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ 

5.1. คณุสมบตัิทัว่ไป 

 (1) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

 (2) ไมเ่คยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ เว้นแตใ่นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

 (3) ไมเ่คยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ศาลให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน 

 (4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 

 (5) เป็นผู้ที่สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่

เกิน 5 บริษัท 

 (6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability) 

 (7) ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 

 (8) มีวฒุิภาวะ ความมัน่คง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกตา่งและเป็นอิสระ 

 (9) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 

 (10) คณุลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 
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5.2. ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้าน

บญัชี และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ 

5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ 

“กรรมการอิสระ” ตามที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบตัินี ้

 ข้อ 6.   วาระการด ารงต าแหนง่ และการพ้นจากต าแหนง่ 

6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

6.2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื่อง 

6.3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้

ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

6.4. กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายเุมื่อมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตัง้แต่วนัถดัจากวนัประชมุสามญัประจ าปี ซึ่งมี

ขึน้หลงัจากที่กรรมการบริษัทผู้นัน้มีอายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 

6.6. นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออกจากต าแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

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

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 (4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 ข้อ 7.    อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้เร่ือง

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 

7.2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

และแนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 
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7.3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 

7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมตัิไว้รวมร้อยละ 15 และมีจ านวนเกิน 1,000 ล้าน

บาท 

7.5. การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่มีมลูค่า

เกินกวา่ที่มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7.6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ ที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน 

ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

7.7. การท าสญัญาใดๆ ที่ไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ     และสญัญาที่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี

ความส าคญั 

7.8. การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนด

ใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 

7.10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

7.11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 

7.12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บ

รักษาเงิน 

7.13. การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 

7.14. การก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร 

7.15. การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน   

7.16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับ

ผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนกังาน 

7.17. การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัท 

7.18. การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน

หนึง่ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจดงักลา่ว 

7.19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการยอ่ย 

7.20. การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7.21. การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
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7.22. การจดทะเบียนตัง้บริษัทใหม ่และแจ้งเลกิบริษัท 

7.23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 

7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล

ภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดย

ก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิดงันี ้

- ในกรณีที่ข้อมลูเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชีได้แก่รายงานผลการด าเนินงานและงบ

การเงินและรายงานประจ าปีกรรมการพึงละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อน

การเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เก่ียวโยงกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุ การ

ออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซือ้หุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่ได้รับทราบข้อมูล

จนถึงวนัท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

7.25. การปรับเปลีย่นขอบเขตอ านาจพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท  ตามข้อ 7.1– 7.24 

 ข้อ 8.    การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการออกเสยีง 

8.1. ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระท าแทนก็

ได้ 

8.3. ประธานกรรมการบริษัทก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน้่อยกว่า 

7 วนัก่อนวนัประชมุ 

8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะนบัเป็น

องค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 

8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม

ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่

ได้ ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

8.7. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีมาประชมุ 
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8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ 

มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการ

บริษัทท่ีเหลอือยู ่

8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎ

บตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหมรั่บทราบความคาดหวงัที่บริษัทฯ 

ที่ตอ่บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน

สร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและด าเนินงาน และการบริหารเสีย่ง รวมถงึการเยีย่มชมหนว่ยปฏิบตัิการด้านตา่งๆ ของ

บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทกุคนทัง้ในด้านการก ากับดแูล

กิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการสมัมนาและ

ศกึษาในหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   และสถาบนัที่มีช่ือเสยีง เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสมัมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอด

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสมัมนา

เก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เ ป็นประโยชน์ให้กับกรรมการด้วย 

นอกจากนัน้ได้จัดให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ส าคญัของบริษัทฯ และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานใน

ท้องที่หา่งไกลเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจเป็นระยะ ในปี 2559 มีกรรมการท่ีเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี  ้

รายชื่อกรรมการ รายชื่อหลกัสูตร สถาบัน / บริษัท 

1. รองศาสตราจารย์  

ดร.นริศ ชยัสตูร 

Director Accreditation Program  

(DAP) รุ่นท่ี 32 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Director Certification Program  

(DCP) รุ่นท่ี 82 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Finance for Non finance director รุ่นท่ี 19 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Advanced Audit committee  

Program (AACP) รุ่นท่ี 24 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟา้เร่ืองมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายชื่อกรรมการ รายชื่อหลกัสูตร สถาบัน / บริษัท 

ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟา้  

- สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power  

Purchase Agreement – PPA) 

 - ธุรกิจโรงไฟฟา้ในประเทศจีน (China 

Power Business) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองรายการเก่ียวโยง (RPT)  

ในเร่ืองอ านาจการอนมุตัติามขนาด 

ของรายการ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองโครงสร้างการลงทนุใน  

Japan Solar 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองการปอ้งกนัความเสีย่งทาง

การเงิน (อตัราแลกเปลีย่น) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2. นายหยกพร  

ตนัติเศวตรัตน์ 

Director Certification Program (DCP) รุ่น

ที่ 229 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Advanced Audit committee  

Program (AACP) รุ่นท่ี 24 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟา้เร่ืองมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟา้  

 -  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power  

Purchase Agreement – PPA) 

 -  ธุรกิจโรงไฟฟา้ในประเทศจีน (China 

Power Business) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองรายการเก่ียวโยง (RPT) ในเร่ือง

อ านาจการอนมุตัิตามขนาดของรายการ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองโครงสร้างการลงทนุใน  

Japan Solar 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองการปอ้งกนัความเสีย่ง 

ทางการเงิน (อตัราแลกเปลีย่น) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายชื่อกรรมการ รายชื่อหลกัสูตร สถาบัน / บริษัท 

3. ศาสตราจารย์ ดร.

บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ 

Director Certification Program (DCP) รุ่น

ที่ 110 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟา้เร่ืองมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟา้  

 -  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power  

Purchase Agreement – PPA) 

 -  ธุรกิจโรงไฟฟา้ในประเทศจีน (China 

Power Business) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองรายการเก่ียวโยง (RPT) 

 ในเร่ืองอ านาจการอนมุตัิตามขนาดของ

รายการ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองโครงสร้างการลงทนุใน  

Japan Solar 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้เร่ืองการปอ้งกนัความเสีย่งทาง

การเงิน (อตัราแลกเปลีย่น) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี และจะเร่ิมให้มี

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป รวมทัง้การประเมินความ

เป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ในการก าหนดรูปแบบการ

ประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คระกรรมการย่อยทัง้ 3 คณะประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง โดยคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาและสรรหาก าหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกนั เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่

ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของกรรมการย่อย แต่ละคณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นสว่นหนึ่งในการรายงานผล

การปฏิบัติงานที่ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะตัง้แตปี่ 2560 
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะ

คนมีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ 
ชยัสตูร 

ประธาน รายละเอียดปรากฏ 
ตามหมายเหต*ุ* 

12 - 12/12 

2. นายหยกพร  ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏ 
ตามหมายเหต*ุ* 

11 - 11/12 

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  
เอือ้อาภรณ์ 

กรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏ 
ตามหมายเหต*ุ* 

9 - 9/12 

4. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ เม.ย. 2559 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562*** 

9 - 9/12 

5. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ รายละเอียดปรากฏ 
ตามหมายเหต*ุ* 

12 - 12/12 

6. นางสมฤดี  ชยัมงคล 
กรรมการ 

รายละเอียดปรากฏ 
ตามหมายเหต*ุ* 

12 - 12/12 

7. นายระวิ  คอศิริ 
กรรมการ 

เม.ย. 2559 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562*** 

12 - 12/12 

8. นายวรวฒุิ  ลนีานนท์ 
กรรมการ 

เม.ย. 2559 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562*** 

12 - 12/12 

9. นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
กรรมการ 

รายละเอียดปรากฏ 
ตามหมายเหต*ุ* 

11 - 11/12 

 

หมายเหต ุ: 

* บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้ระบุว่าในการประชุม

สามญัประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด และข้อบงัคบัข้อ 17. วรรคสอง 

ระบุว่า กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ ให้ใช้วิธีจบัฉลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปี

ต่อๆไปให้กรรมการคนทีไ่ด้อยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผู้ออก กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งแล้วอาจได้รบัเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

** บริษัทฯ จะน าเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระโดยการจับฉลากจ านวน 3 ท่าน โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือ่น าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจาณา

เลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

*** พน้จากต าแหน่งตามวาระโดยการจบัฉลากและได้รบัการเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงโดยทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 
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8.2   ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร*  ประกอบด้วย 

1. นายวรวฒุิ ลนีานนท์  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมศกัดิ์ สทิธินามสวุรรณ  ผู้อ านวยการสายอาวโุสส านกังานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นางสาวจรียา เชิดเกียรตศิกัดิ ์  ผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานปฏิบตัิการธุรกิจไฟฟา้  
– กลุม่ธุรกิจ 1 

4. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ ผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานปฏิบตัิการธุรกิจไฟฟา้  
– กลุม่ธุรกิจ 2 

5.   นางบปุผชาติ มเีจริญ  ผู้อ านวยการสายอาวโุสสายบริหารพฒันาองค์กรและเลขานกุารบริษัท 

6. นายบรรจบ กิจพานิช  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน 
 

หมายเหต ุ:  ข้อมูลและประวติัของผูบ้ริหารในเอกสารแนบ 1 

 

อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปี ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสูงลงไปตามล าดบั โดยใช้เป้าหมายและ

หลักเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจ าปี และเป้าหมายการปฏิบัติของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสม 
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ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

Chief 
Executive 

Officer

Office of CEO 
BANPU Power

Internal Audit

Audit 
Committee

Power 
Business 

Operations 
Portfolio 1

Power 
Business 

Operations 
Portfolio 2

Asset 
Management

Engineering
Finance and

Strategy

Corporate 
Services and

Company 
Secretary

Business and 
Project 
Development 1

Business and 
Project 
Development 2

Business and 
Project 
Development 3

Business and 
Project 
Development 4

Business and 
Project 
Development 5

Business and Project 
Development Planning

Power China Asset 
Management

Health, Safety, 
Environment 
and Community 
Development

Engineering 
Services

Finance and 
Investor 
Relations

Strategy

Accounting

Company 
Secretary and 
Legal Counsel

Corporate 
Services 
BANPU Power

Corporate 
Services Japan
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8.3   เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางบุปผชาติ มีเจริญ* ท าหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยที่ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจดัประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่

คณะกรรมการเก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดท าและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และตลาดหลกัทรัพย์แหป่ระเทศไทยก าหนด  

หมายเหตุ  :  * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตัง้นางบุปผชาติ มีเจริญ ท าหน้าที่เลขานุการ

บริษัท แทนนายวรวฒิุ ลีนานนท์  โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 (ข้อมูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทในเอกสารแนบ 1) 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายคา่ตอบแทน

และอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยก าหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทน

จะต้องอยู่ในลกัษณะที่เหมาะสมโดยค านึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเช่ือมโยงกับผลปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 สว่นคือ คา่ตอบแทนประจ าเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเข้าร่วมประชมุแต่

ละครัง้ ส่วนบ าเหน็จกรรมการประจ าปีจะเช่ือมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2559 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ โดยมีการพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการแตล่ะ

คณะเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ประธาน 
รอง

ประธาน 
กรรมการ 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน) 46,800 41,400 36,000 
1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครัง้   เฉพาะ

เมื่อเข้าร่วมประชมุ(บาท/ครัง้) 
23,400 20,700 18,000 
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รายละเอียด ประธาน 
รอง

ประธาน 
กรรมการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชมุ (บาท/ครัง้) 

28,080 - 21,600 

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

23,400 - 18,000 

 

1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

(ก) คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 12,385,220 บาท 

รายละเอียดดงันี ้ 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
ค่าตอบ 
แทนรวม 
(บาท) 

คณะกรรม 

การบริษัท1 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ2 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา3 

คณะกรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน2 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร 
ประธานกรรมการ/ ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

865,800 266,400 - - 

 
 

645,000 1,777,200 

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

648,000 346,320 - - 

 
645,000 1,639,320 

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ 
ประธานคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

610,000 244,800 - 75,400 

 
 

645,000 1,575,200 

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
กรรมการ 

 
608,000 

 
- - 

 
- 

 
645,000 

 
1,253,000 

5. นายเมธี เอือ้ภิญญกลุ 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ 

666,000 - - 58,000 
 

645,000 
 

1,369,000 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ 

 

444,000 - - 
 

- 838,500 
 

1,282,500 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
ค่าตอบ 
แทนรวม 
(บาท) 

คณะกรรม 

การบริษัท1 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ2 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา3 

คณะกรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน2 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

7. นายระว ิคอศริิ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
กรรมการ 

666,000 - - - 645,000 1,311,000 

8. นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

444,000 - - - 645,000 1,089,000 

9. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
กรรมการ 

444,000 - - - 645,000 1,089,000 

 12,385,220 
 

(ข) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดอืนและโบนสั ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินการของบริษัท 

ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแตล่ะบคุคล 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี  2559 จ านวนราย ปี  2558* 

เงินเดือนรวม 5 31,337,400 3 7,534,800 

โบนสัรวม 5 9,229,575 3 2,512,200 
รวม 5 40,566,975 3 10,047,000 

หมายเหต ุ; ปี 2558 ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2558 

(2) ค่าตอบแทนอื่น  
2.1 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(หน่วย: บาท) จ านวนราย ปี 2559 จ านวนราย ปี 2558* 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 5 1,880,244 3 452,088 
หมายเหต ุ; ปี 2558 ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2558 

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทัง้

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัท ทา่นนัน้ได้รับการ

เลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท หลงัจากนัน้หากกรรมการบริษัท รวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ มีการท าธุรกรรม

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  กรรมการทา่นนัน้ จะรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ ตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไปทกุครัง้   

 
หมายเหต ุ: 1. ค่าตอบแทนรายเดือน รวมกบัค่าเบ้ียประชมุ ซ่ึงจ่ายเป็นรายครัง้ เมือ่เข้าร่วมประชมุ 

 2. ค่าเบ้ียประชมุ ซ่ึงจ่ายเป็นรายครัง้ เมือ่เข้าร่วมประชมุ 

 3. เนือ่งจาก ยงัไม่มีการจดัประชมุ คณะกรรมการชดุดงักลา่ว ในปี 2559 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงันี ้ 

ชื่อ – นามสกุล หุ้นสามัญ (หุ้น) ณ 31 ธ.ค. 2559 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -  
2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -  

3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์  -  
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -  

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 1,495,711 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 330,000 

5. นายเมธี เอือ้ภิญญกลุ 281,500 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  33,400   

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 272,179 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - 

7. นายระวิ คอศิริ - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 62,142 

8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 1,100 

9. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 5,000 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - 

10. นายวนัชยั  เลศิสาโรจน์ - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - 

11. นายสมศกัดิ์  สทิธินามสวุรรณ 2,880 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - 

12. นางบปุผชาติ มเีจริญ 888 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - 

13. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกัดิ์ - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - 

14. นายบรรจบ กิจพานชิ 798 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - 
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8.5  บุคลากร  

(1) จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

พนักงานในประเทศ จ านวนพนักงาน (คน) 

ประเทศไทย 34 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 854 

ประเทศญ่ีปุ่ น 2 

รวม 890 

 

 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2559 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 536,053,443.12 บาท  

หน่วย : บาท ปี 2559 ปี 2558 

เงินเดือน 498,571,183.32 457,798,053.49 

โบนสั 37,482,259.80 91,347,927.90 

รวม 536,053,443.12 549,145,981.39 

 

2.2 คา่ตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ปี 2559 พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังาน เป็นจ านวน

ทัง้สิน้  15,651,421.79  บาท 

หน่วย : บาท ปี 2559 ปี 2558 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 15,651,421.79 20,178,126.93 

 

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี – 
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(4) การบริหารบคุคลากรของบริษัท   

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารงานด้านบคุลากรของบริษัท ด้วยหลกั 3 ประการ คือหลกัความเทา่เทียมกนัของ

พนกังาน (Equal Opportunity) หลกัการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลกัการบริหารและพฒันา

สมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง พนกังานจึงเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรให้มีความมัน่คงและยัง่ยืนเพื่อน าพาองค์กรไปให้

ถึงเป้าหมายที่วางไว้   การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างวฒันธรรมองค์กรที่

เข้มแข็งด้วย “บ้านป ูสปิริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยคา่นิยมนวตักรรม (Innovation) การยดึมัน่ในความถกูต้อง 

(Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลงัร่วม (Synergy) ควบคู่ “บ้านปู DNA” ที่ปลกูฝังอยู่ในตวัตน

ของพนักงานทุกคน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง

สภาพการปฏิบตัิงาน (Mobility) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ 

สง่เสริมความเป็นผู้น าและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับธุรกิจผลติไฟฟา้ 

ผลการด าเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นให้มีล าดบัชัน้การบงัคบับญัชาให้น้อยลง พนกังานได้มีโอกาส

แสดงศกัยภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ดีมากขึน้   นอกจากนี  ้การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ มีผลท าให้การขยายอัตราจ านวน

ผู้ใต้บงัคบับญัชา ตอ่ ผู้บงัคบับญัชาในระดบัหวัหน้าสว่นงาน จากเดิมเฉลีย่ 4 ตอ่ 1 เป็น 6 ตอ่ 1 เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้มีการสง่เสริมพฒันาอบรมพนกังานในทกุระดบั เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ พร้อมรับกับแผน

ธุรกิจกลยุทธเป้าหมายการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้น า (Leadership 

program) ต่างๆ ได้แก่  โปรแกรม  Banpu Global Leadership for Strategic Leaders โปรแกรม Banpu 

Global Leadership for First Line Leaders และ โปรแกรม Engaging Leader เป็นต้น 

 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร “บ้านปสูปิริต” โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ 

 กิจกรรมสง่เสริมให้เกิดแรงบนัดาลใจและพลงัร่วมเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกนัอย่างยัง่ยืน โดยจดังาน

“Banpu Moving Forward Together” มีวตัถปุระสงค์ที่จะตอกย า้ความแข็งแกร่งของคา่นิยมร่วมบ้าน

ปสูปิริตและชีแ้จงทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 กิจกรรม “Banpu DNA & Inspiration Talk” เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้พนักงานมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ที่จะคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ ในการท างาน  
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 กิจกรรม ‘More Power Get Better’’ เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่

คา่นิยมร่วมบ้านปสูปิริต โดยให้พนกังานได้ใช้เวลาและท ากิจกรรมที่สง่เสริมให้เกิดความพลงัร่วมเป็น

น า้หนึง่ใจเดียวกนั  

 กิจกรรมเวิร์คช็อป “Banpu Spirit for New Employees” ส าหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนกังานใหม่

เข้าใจที่มาและเหตผุลของการมีวฒันธรรมองค์กร“บ้านปสูปิริต” และน า มาประยกุต์ใช้ในการท างาน

และชีวิตประจ าวนั 

 กิจกรรม "Banpu Innovation Convention" จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี ที่ส านกังานใหญ่ ประเทศไทย โดย

เป็นการรวบรวมโครงการนวตักรรมดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก จากแต่ละประเทศ มาน าเสนอเพื่อ

แลกเปลีย่นความรู้ ความคิดสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  เพิ่มมลูคา่และประสทิธิภาพในการด าเนินงาน

ขององค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนและเป็นการเชิดชเูกียรติให้กบัพนกังานอีกด้วย 

ดการ 
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9.   การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่ในหลกัการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส าคญั โดย

ก าหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิอนัเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการน านโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตัิในองค์กร โดยใช้  Key Performance 

Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรในสว่นของการยึด

มัน่ในความถูกต้อง (Integrity) เป็นตวัชีว้ดั โดยผลการประเมินทัง้ที่มีการจ าแนกตามระดบัพนกังานและจ าแนกตามสถานที่

ปฏิบตัิการอยูใ่นเกณฑ์ที่นา่พอใจ 

การจัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการให้แก่ 

คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท โดยยดึหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที ่1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

หมวดที ่2   การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

หมวดที ่3   บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

หมวดที ่5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่

ก าหนดไว้ 
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ในปี 2559 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่มุง่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสือ่สารไปยงัพนกังานในทกุระดบัขององค์กร

ด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- การอบรมด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนกังานแรกเข้า  

- การอบรมทบทวนความเข้าใจด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจแก่พนกังานบริษัทฯหรือ CG Refreshment 

- การจดักิจกรรมสง่เสริมความเข้าใจด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจประจ าปีหรือ CG Day  

- การสือ่สารเผยแพร่ความรู้และประเด็นท่ีนา่สนใจผา่นทางจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ แก่พนกังานทกุคนในองค์กร 

การจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก ่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอยา่งชดัเจน

ที่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสทิธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิในการโอนหุ้น สทิธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา 

และในรูปแบบที่เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ สทิธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความ

เห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลก าไร 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน 

เพียงพอ และทนัเวลา คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉนัทะให้

บคุคลใดบคุคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตัง้ค าถามได้อยา่งเทา่เทียมกนั 

บริษัทฯ จะระบคุวามเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนงัสอืนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมลว่งหน้าให้แก่ผู้

ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูลว่งหน้าอย่าง

พอเพียงก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เว็บไซต์

ของบริษัทฯ และการประกาศหนงัสือพิมพ์ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั เพื่อร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอยา่งครบถ้วน 

เพียงพอ และทนัเวลา เพื่อการตดัสนิใจ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ 

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนประชมุ  
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการปฏิบตัิและคุ้มครองสิทธิผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็น

ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยและผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ และ

สอบถามข้อสงสยัต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอค าอธิบาย

เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจดัท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและ

เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก าหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบาย

บรรษัทภิบาล และร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยี ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้หนว่ยงานรัฐ ชมุชนที่

บริษัทฯ ตัง้อยู่ ตลอดจนสงัคมส่วนรวม โดยได้ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั มีหลกัปฏิบตัิที่ส าคญั 

ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลกู ค้า คู่ค้า 

เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ทางการค้า และสงัคมสว่นรวม โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้เพื่อให้ความมัน่ใจว่าผู้มีสว่น

ได้เสยีทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสทิธิและได้รับการปฏิบตัิด้วยดี 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองที่มีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการ

กระท าผิด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) และก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจเก่ียวกบัการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับ

ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที่ปรากฏในคูม่ือ ดงันี ้

(1) การให้และรับสนิบน  

- ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า ที่ปรึกษา 

และผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  

- ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ตอ่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือ

บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางทีม่ิชอบ 
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(2) ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

- ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับของขวญัหรือของก านลัใด ๆ จากคูค้่า หรือผู้ที่บริษัทฯ ท า

ธุรกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

- ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจากบคุคลท่ี

บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 

พนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จทีม่ีคณุคา่ยิ่ง จงึก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน

ไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาตแิละภาษา ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน 

การแตง่ตัง้ โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัตอ่ชีวติและ

ทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ บริษัทฯ ด าเนินตามมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการสญูเสยีชีวิตจากอบุตัิเหต ุ ปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการ

ท างาน 

บริษัทฯ ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบคุคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ 

โดยยดึหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 

                (1)   หลกัความยตุิธรรมและเทา่เทียม (Equitability) 

                (2)   หลกัผลงาน (Performance Based) 

                (3)   หลกัความสามารถ (Competency Based) 

 

จากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จงึถือเป็นหน้าที่ในการพฒันาพนกังานให้มีความพร้อม และ

สามารถปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง (Adaptability) ด้วยความยดืหยุน่ คลอ่งตวั (Flexibility) พร้อมปฏิบตัิงานในทกุพืน้ท่ี

และสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถกูต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถงึให้เกียรติในความ

เป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกวา่ระดบัการบงัคบับญัชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุง่สร้างให้บคุลากรของบริษัท 

เป็น  “ผู้ยดึม่ันในจิตวิญญาณบ้านปูสปิริต” และเป็น  “พนกังานมืออาชีพ”  โดยถือปฏิบตัิ และให้โอกาสพนกังานทกุชน

ชาติ เชือ้ชาติ ภาษา และเพศ อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั เรามุง่มัน่ปฏิบตัิงานภายใต้วิสยัทศัน์ และเปา้หมายที่ชดัเจน

ร่วมกนั หลอ่หลอมรวมกนัเป็นหนึง่เดยีวอยา่งแข็งแรง โดยผกูพนัและยดึมัน่กนัด้วยวฒันธรรมร่วม “Banpu Spirit” ซึง่

ได้แก่ 
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                                               1.  นวตักรรม (Innovation) 

                                                     2.  ยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) 

                                                     3.  หว่งใยและเอาใจใส ่(Care) 

                                                     4.  พลงัร่วม (Synergy)  

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนพนกังานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว และยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน ทัง้ด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่

เช่ือมโยงกบัการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจดัการบคุลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคูก่บัการ

เปิดโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งเต็มศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

ลูกค้า 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลกูค้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้

ตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อลกูค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยดึมัน่ในการรักษาและปฏิบตัิ

ตามสญัญาที่ท าไว้กับลกูค้าอย่างเคร่งครัด โดยการสง่มอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสงูกว่าความ

คาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ การปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด การติดตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นท่ีวางใจของลูกค้า 

ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสินค้าและ

บริการ รวมถึงการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ

ลกูค้าสงูสดุ นอกจากนี ้ยงัเน้นถึงการรักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 

คู่ ค้า/เจ้าหน้ี 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาที่ตกลงกันไว้  ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถกูต้อง การ

เจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้

(2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้อง

เปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
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(3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใด

ได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคูม่ือ

จริยธรรม 

คู่แข่งทางการค้า 

ส าหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีจะ

ปฏิบตัิตอ่คู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการ

ค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉลและไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วย

การกลา่วหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้

ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุง่สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทาง

ธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อมกนั และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยดึมัน่ปฏิบตัิตน

เป็นพลเมืองทีด่ี ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เนื่องที่

จะด าเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชน

ตา่งๆ   

ช่องทางในการตดิต่อบริษัท 

ช่องทางในการติดตอ่บริษัทฯ 

ผู้มีสว่นได้เสียสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับริษัทฯ ได้ดงันี ้

หนว่ยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   : อาคารธนภมูิ ชัน้ 26 เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 

  แขวงมกักะสนั  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์     : +662 007 6000 

โทรสาร    : +662 007 6060 

Web Site   : www.banpupower.com 

e-mail    :  complaint@banpupower.co.th  

mailto:complaint@banpupower.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1.   ความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการด ารงต าแหน่งดงักล่าวเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบตัิส าหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องที่อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการดงักล่าวจะต้องกระท าโดยมีราคาและเง่ือนไข

เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสียในรายการนัน้จะต้องไมม่ีสว่นในการ

พิจารณาอนมุตัิ หากรายการใดเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที่เก่ียวโยง

กนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากนี ้คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้ก าหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของ

บริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผย

ตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลือ่นไหวของ

ราคาหุ้นของบริษัทฯ  

2.   การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและด้านอื่นที่เก่ียวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ 

จะจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor 

Relations) ท าหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ ในขณะที่

หน่วยงานสื่อสารองค์กรท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปผ่าน

สือ่มวลชนและสือ่อื่น ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเช่นเดียวกนัได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถึงและตรงเวลา 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.   หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ตัง้แตปี่ 2558 ช่ือวา่ "แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558"    แนวปฏิบตัิดงักลา่วระบถุึงองค์ประกอบและ

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิทัว่ไปของกรรมการบริษัท คณุสมบตัิกรรมการอิสระ ความรู้ความช านาญ

เฉพาะด้าน  วาระการด ารงต าแหนง่และการพ้นจากต าแหนง่  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ์

ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น าเสนอ และคณะกรรมการ

บริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนัก่อนที่จะพิจารณา

อนมุตัิ โดยคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันากลยทุธ์และน ากลยทุธ์

ไปปฏิบตัิ และได้พิจารณาก าหนดบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่มีความชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายบริหาร 

(ข) จริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากการยดึมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการด าเนินธุรกิจให้

เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญในเร่ืองเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความส าเร็จนัน้ ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจมกีารก าหนดเปา้หมายไว้ใน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถึงอดุมการณ์ คา่นิยม หลกัการ

และนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทฯ คาดหวงั และยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีต้องเก่ียวข้องกบั

พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และสงัคมสว่นรวม 

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้อง

รับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจดัประชุม

ชีแ้จง จดัท าสื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และท ากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ 

รับทราบและเข้าใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสายงานในองค์กร

ต้องดแูลรับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบเข้าใจ และสง่เสริมให้ปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ
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อย่างจริงจงั และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิที่ก าหนด

ไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจแล้ว 

2.   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบนัมีจ านวนกรรมการ

จ านวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ บริหารจ านวน 3 คน  กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารจ านวน 3 คน และมี

กรรมการอิสระจ านวน 3 คน 

3.   การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อ านาจ 

และหน้าที่ที่แบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจนเพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.    การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ใน

การประชุมมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่

ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอกอ่นเข้าร่วม

ประชุม กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวล

ความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

5.    รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกัน

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ในการจัดท ารายงานงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเน้นย า้ให้ผู้จดัท ามีการใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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 6.    ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารการ

ดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมีกลไกการ

ตรวจสอบถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพเพียงพอในการปกปอ้งรักษาผู้มีสว่นได้เสยี ดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น ทรัพย์สนิของบริษัทฯ  

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดงันี ้

1. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รองศาตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร    กรรมการ ตรวจสอบ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์   กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี นบัตัง้แต ่ เดือนสงิหาคม 2558 และจะสิน้สดุวาระการด ารง

ต าแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การด้านบญัชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร 

ตนัติเศวตรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

ถกูต้องและความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 5/2559 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2558 ได้แตง่ตัง้นายประพฒัน์ มโนรัตน์ ให้

ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผล

ตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กวา่ 12 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทัง้เป็นผู้ที่มคีวามรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็น

อยา่งด ี

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายใน  ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และ

จดัท ารายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ดงันี ้
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1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ทีเ่หมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า

กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้น

ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบวนั

นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 
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8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสีย่งที่ส าคญัอยา่งตอ่เนื่อง 

9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการ

ปฏิบัติงานงบประมาณและอัตราก าลงัของส านักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

11. สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของส านกังานตรวจสอบภายใน 

12. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

13. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้อง

ได้ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ  

15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(2)   คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ  ชัยสูตร 

กรรมการอิสระเป็นประธาน  นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวิ  คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลกัคือ การ

พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้การติดตามการ

ปฏิบัติตามนโยบายและหลกัปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้ และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลื อกบุคคลเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดต าแหนง่เพื่อสรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรับ

การด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการสายขึน้ไป) และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ 

หรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

 

(3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต  เอือ้อาภรณ์ กรรมการ

อิสระเป็นประธาน  นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี  ชยัมงคล กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และเพื่อให้การปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนด าเนินการดงันี ้
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1. ในการปฏิบตัิตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้า

งานเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จง  หรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 

2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวกับการปฏิบตัิหน้าที่ได้ โดย

บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

ส าหรับในปี 2559 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครัง้ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทัง้ 3 ครัง้คณะกรรมการได้ปฎิบัติท าหน้าที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการบริหาร

ผลตอบแทนตา่งๆตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

9.3 คณะกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ  มีจ านวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1 นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์   ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการ 

3 ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์  กรรมการ            

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ตามที่

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว้ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของ

ผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั

เดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ

สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    

ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อน

วนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ

ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามี

ภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระ

หนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ

บคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ

ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั    

ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
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ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้นที่มี

สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั

ที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ

บริษัทฯ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์

คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือเคย

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคล

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้น

หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็น 

กรรมการอิสระ 

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

หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ 

(แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้  

(2)   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ ท าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทน

ต าแหนง่ที่วา่งลงด้วยเหตอุื่น โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการตามล าดบั ดงันี  ้
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1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ด ารง

ต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง  คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทท่ีมีอยู่ เสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่เหมาะสมมายงั

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3. พิจารณารายช่ือบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ทัง้ 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับ

เกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ 

4. ตรวจสอบวา่บคุคลที่จะถกูเสนอช่ือนัน้ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั

ของทางการ 

5. การด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อความ

มัน่ใจว่าบคุคลดงักล่าวมีความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตัง้จาก    

ผู้ ถือหุ้น 

6. เสนอช่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

9.4        การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“นโยบายการก ากบัดแูลบริษัท

ยอ่ยฯ”) และอ านาจอนมุตัิและด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Delegation of Authorities (DOA)) เพื่อก ากบัดแูลและ

รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ ค าสัง่ หรือ

ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พิจารณาอนุมตัินโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึ ง

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ตามที่

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศที่เก่ียวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั”) และ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มา

หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
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จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เก่ียวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเ ติม) 

(“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ”) 

ในการนี ้“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18/1 

ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามก าหนดในข้อ 18 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) ก าหนดให้งบการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัของ

บริษัทฯ ต้องผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาตเว้นแตผู่้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถท าการ

สอบบญัชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดงักลา่วจดัตัง้ขึน้ หรือ (2) ผู้สอบบญัชีท้องถ่ินซึ่งสงักัด

ส านกังานสอบบญัชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกบัส านกังานสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต โดยส านกังานสอบบญัชีทัง้

สองแหง่นัน้เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full member) ของเครือขา่ยดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เกือบทัง้หมดเป็นเครือข่ายเดียวกับ

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ เครือขา่ยไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท บ้านปเูพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่ง

เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทนุทางอ้อม (Sub Holding Company) ใน

บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมในประเทศจีนมีผู้สอบบญัชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็ม

จี”) เนื่องจากในขณะท่ีบริษัทบ้านปเูพาเวอร์อินเตอร์จดัตัง้ขึน้นัน้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ใช้จ่ายและความจ าเป็นท่ีต้องใช้ผู้สอบ

บญัชีที่อยูใ่นเครือข่ายเดียวกนัแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอคา่ใช้จ่ายในระดบัที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบญัชี

เครือขา่ยอื่นดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การจดัท างบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในล าดบัถดัไป

ทัง้หมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบ

บัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนีเ้คพีเอ็มจีเป็นผู้ สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและ

มาตรฐานไมด้่อยกวา่ผู้สอบบญัชีในเครือขา่ยเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยก าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส

รายงานทางการเงินและการด าเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมลู

อื่นที่เก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ ทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ให้กบัผู้ ถือ
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หุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ข้อบงัคบัและระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด 

ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายใน บริษัทฯ ถือวา่เป็น

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมลูที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหลกัทรัพย์ 

ในสว่นของกรรมการได้มีก าหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

ดงันี ้

9.5.1 การรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั 

(ก) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานในการหา

ประโยชน์สว่นตนและในเร่ืองการท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(ข) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้ นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล

ภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ  

(ค) ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั 

แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 

9.5.2 การแสดงความคิดเห็นและการให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน 

(ก) บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการให้สมัภาษณ์หรือตอบ

ค าถามผู้ ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดบัสูงท่านอื่นอาจให้

ข้อมลูได้โดยได้รับอนญุาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

(ข) บริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้ น 

ผู้จดัการกองทนุนกัลงทนุ สถาบนัการเงิน และสายสือ่สารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่สือ่มวลชน  

(ค) กรณีที่มีบคุคลภายนอกติดตอ่สอบถามข้อมลูของบริษัทฯ หากเป็นผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุ

สอบถามให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสือ่มวลชนสอบถามให้สายสือ่สารองค์กร

เป็นผู้ตอบ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัท

ฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการ
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ดงักล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ท ารายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ หากรายการนัน้เข้าข่าย

เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที่มีสว่นได้เสียต้องปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ จดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด นอกจากนัน้ในแนว

ปฎิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางส าหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และ

ก าหนดให้มีการายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทกุเดือนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านปู โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบคุคลภายนอก ระบบ

ควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหารและ

พนกังานเปิดเผยข้อมลูที่อยู่ในระบบข้อมลูที่มีการป้องกนัใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลาย

ข้อมลูที่มีการปอ้งกนัใด ๆ  ของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานท่ีมีสว่นร่วมในการท างาน

เฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนัน้ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูล

ภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นัน้จะมีการท าสญัญาการ

เก็บรักษาข้อมลูภายใน (Confidentiality Agreement) กบับริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะและหน่วยงาน

ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่  ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบตัิถูกต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599  และหรือ 

2. นายสขุมุาภรณ์  วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4843 และหรือ 

3. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ เป็น

ผู้ สอบบัญ ชีของบ ริษัท บ้านปู  เพาเวอร์ จ ากัด  (มหาชน) ประจ าปี  2559 ด้วยค่าสอบบัญ ชี เป็น เงิน

รวม 1,500,000 บาท รวมทัง้รับค่าสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงิน

รวมจ านวนเงิน 12,256,500 บาท                                                                    
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9.7   การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  

บริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี  2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด ยกเว้นบางเร่ืองที่บริษัทมิได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดและเหตผุลประกอบ ดงันี  ้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยควรประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ

ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผล

ปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทัง้คณะ กรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล โดยใช้

มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่จะเร่ิมใช้การประเมินในปี 2560 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ  และมี

ประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลงังาน จ านวน 3 ทา่น ได้แก่นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์  ดร.บัณฑิต เอือ้อาภรณ์ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีนายประพฒัน์ มโนรัตน์ หวัหน้าส านกังานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีก าหนด

ไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ ตาม

แนวทางการปฏิบตัิที่ดี ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุง่เน้นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ และได้รายงาน

ผลการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจ า  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครัง้ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านกังานตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบัญชีในวาระที่เก่ียวข้อง รวมทัง้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ที่

ส าคญั ได้ดงันี ้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาส  และประจ าปี 

เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชีและประมาณการที่ส าคญั รวมทัง้

ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค าชีแ้จงจากผู้สอบ

บญัชี ฝ่ายจดัการ และผู้ เก่ียวข้อง เพียงพอท่ีท าให้เกิดความเช่ือมัน่วา่การจดัท างบการเงินของบริษัท ฯ เป็นไปตามข้อก าหนด

ของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  มี

ความถกูต้อง เพียงพอ  เช่ือถือได้และทนัเวลา และเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน 

2.  การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ

การควบคุมภายในตามที่ส านกังานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆของกลุ่มบริษัทอย่างน้อย

เป็นรายไตรมาส ซึ่งครอบคลมุด้านบญัชี การเงิน การทจุริต การดแูลทรัพย์สิน การปฏิบตัิงาน การติดตามผล และการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบั ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปีของส านกังานตรวจสอบภายใน ซึง่เน้น

การตรวจสอบหน่วยงานส าคัญของบริษัทฯให้มีความครอบคลุมตามระดับความเสี่ยง  การตรวจสอบในเชิงป้องกันที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ พร้อมทัง้สนบัสนุนให้มีการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในโดยการให้ความรู้แก่

ผู้บริหารและพนกังาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลการปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 
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รวมทัง้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหวัหน้าส านักงาน

ตรวจสอบภายใน  

3.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งบริษัท ฯ จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่ง ๆ พร้อมทัง้สรุปรายงานผลดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี นอกจากนี ้

บริษัท ฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสีย่งและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึง่ครอบคลมุความเสีย่งที่ส าคญัด้าน

การปฏิบตัิตามกฏหมาย (Compliance Risk)   ในปี 2559 ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่

เป็นสาระส าคญั 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ  มี

การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน

กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ด าเนินการ

ตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งสมเหตสุมผล 

4.  การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงระดบัองค์กร ทัง้เร่ืองข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 

ความเสี่ยงในเร่ืองความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงส าคัญอื่นๆ พร้อมทัง้มาตรการการบริหารและแผน

บรรเทาความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่งที่ส าคญัเป็นประจ าทกุ

ไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่

อาจเกิดขึน้  

5.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืก

ผู้ สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯก าหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1.  นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4599 และ/หรือ 

2.  นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 4843 และ/หรือ 

3.  นายวเิชียร ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 3977  

แหง่บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) ประจ าปี 2560     
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีปณิธานในการด าเนินธุรกิจ คือ“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคู่ไปกับการพฒันาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม” ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน สงัคม และ

สิ่งแวดล้อมในทุกขัน้ตอนของการด าเนินงานด้วย “ความใส่ใจและค านึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม

กฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงการสง่เสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีใน

ทกุพืน้ที่ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมร่วมกนั บริษัทฯ จึงก าหนด “นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม” ซึง่ประกอบด้วยแนวปฏิบตัิ 8 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ยึดมัน่ในหลกัการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมดงัที่ปรากฏในวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ

จดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้เพื่อให้การปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สง่ผลให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานทาง

จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นร่วม เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ และสงัคม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อเป็นการยดึมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี บริษัทฯ ได้ก าหนดเก่ียวกบัการให้และรับสนิบน การให้และรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามแนวทางของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ 

IOD (The Thai Institute of Directors Association) โดยการรณรงค์ให้มีการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในภาคเอกชนและท า

การประเมินตนเองเพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัทด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ เช่น ทุก

ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินงาน บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบตัิด้านอายุของพนกังานไว้สงูกว่าระเบียบข้อบงัคบัการจ้าง

แรงงานเด็กในประเทศนัน้ ๆ 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีความเช่ือวา่ความส าเร็จขององค์กรขึน้อยูก่บัทรัพยากรบคุคลที่มีความสามารถและมีพฤติกรรมเหมาะสม การให้

โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทยีมกนั การปฏิบตัิที่เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุกระบวนการ

ของการบริหารทรัพยากรมนษุย์จงึเป็นสิง่ส าคญั โดยบริษัทฯ มกีารบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ในกระบวนการสรรหาและ
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คดัเลอืกพนกังาน บริษัทฯ ให้โอกาสกบัทกุชนชาติอยา่งเทา่เทยีม และในกระบวนการบริหารคา่ตอบแทน บริษัทฯ ยดึหลกัการ

จ่ายคา่ตอบแทนที่เช่ือมโยงกบัผลส าเร็จของงาน มกีารจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการประเมินคา่

งาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทกุขัน้ตอนการบริหารคา่ตอบแทน เป็นต้น 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพตรงตามที่ตกลงไว้กับลกูค้าและมีเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าของ

ประเทศ ตอ่ผู้ใช้ไฟฟา้ในประเทศนัน้ ๆ  รวมทัง้การให้ความร่วมมือที่ดีในด้านตา่ง ๆ  เพื่อความพงึพอใจสงูสดุของลูกค้า มีความ

จริงใจในการจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า รวมทัง้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการผลิตและการบริการ และในขณะเดียวกนั ก็

คาดหมายที่จะได้รับสนิค้าและการบริการในลกัษณะเดียวกนันีจ้ากผู้มีสว่นได้เสียในด้านตา่ง ๆ ด้วย โดยมุง่เน้นที่จะคงไว้ซึ่ง

ความสมัพนัธ์ที่ยัง่ยืนกบัลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสยี 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นความท้าทายที่

ส าคญัของธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ในทกุโครงการ เพื่อให้

สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่

เหมาะสม ได้แก่ การอนรัุกษ์พลงังาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมร่วมกบัชมุชนและสงัคมรอบข้างของโรงไฟฟา้ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  เพื่อพฒันาและตอบสนองความต้องการท่ี

แท้จริงของชมุชน เปิดโอกาสให้สมาชิกในชมุชนมีสว่นร่วมในการยกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดีขึน้ ทัง้ในด้านระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ และการศกึษา ตลอดจนการรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ิน 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทฯ เห็นวา่การมีนวตักรรมเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่ชว่ยให้องค์กรพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริม

นวตักรรมให้เป็นสว่นหนึ่งของค่านิยมองค์กร “บ้านป ูสปิริต” โดยในแต่ละปีบริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการ

น าเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวตักรรมดีเด่นทัง้ในระดบัประเทศที่บริษัทฯ มีการด า เนินธุรกิจอยู่ และใน

ระดบัองค์กรใหญ่ โดยมีคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้พิจารณา 

การด าเนินงาน 

ในการจัดท ารายงานเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัทฯ มีหลกัในการค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียที่ส าคญัหลายภาคสว่น เช่น ลกูค้า 

พนกังาน ผู้ รับเหมา ผู้ ถือหุ้น ชุมชน และภาครัฐ ซึ่งผู้ที่มีสว่นได้เสียดงักลา่วมีสว่นในการระบปุระเด็นด้านความยัง่ยืนที่ส าคญั

ของตนผา่นช่องทางการสือ่สารหลายชอ่งทาง เช่น การประชมุร่วมกนั การตอบแบบสอบถาม ซึง่บริษัทฯ จดัให้เร่ืองที่มาจากผู้มี
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สว่นได้เสียเป็นประเด็นจากภายนอก หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะน าประเด็นภายนอกดงักลา่วมาเทียบเคียงกบัประเด็นภายในที่

เก่ียวข้องกบัความยัง่ยืนของบริษัทฯ 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากการพฒันาธุรกิจให้สอดคล้องกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนแล้ว BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีนยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยไม่เพียงแตย่ึดมัน่ในแนวนโยบายหลกัในการ

สนบัสนนุและช่วยเหลอืชุมชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟา้เท่านัน้ แต่ BIC ยงัได้ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมซึ่งตัง้อยู่บน

พืน้ฐานการ “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” ที่ส าคญัได้แก่ 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

  

  

 

โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู (ช่ือเดิมคือ โรงเรียนศึกษาพิเศษแห่งเขตหลวนหนาน) เป็นโรงเรียนประจ าของเด็ก

พิการเขตหลวนหนาน ซึง่มีนกัเรียน พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางด้านร่างกายและสมองอยู่ทัง้หมด 98 

คน มีครูและผู้ดแูล 34 คน ในปัจจุบนั โรงเรียนดงักลา่วมีห้องเรียนทัง้หมด 13 ห้อง ซึ่งรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อประสม 

(Multimedia) ห้องฝึกภาษา ห้องออกก าลงักาย ห้องศิลปะ ห้องส าหรับประกอบอาหาร เป็นต้น 

ตัง้แต ่ปี 2551 โรงไฟฟา้พลงังานร่วมหลวนหนาน ได้เข้าท าข้อตกลงเพื่อบริจาคเงินรายปีให้แก่โรงเรียนศกึษาพิเศษหลวนหนาน

จ านวน 50,000 หยวน ทัง้นี ้เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมทางการศกึษา การดแูล และสง่เสริมการพฒันาชมุชน ซึง่บริษัทฯ ให้การ

สนบัสนนุตอ่เนื่องมาเป็นปีที่ 9 รวมเป็นเงินกวา่ 620,000 หยวน 
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อนึง่ เพื่อแสดงความยกยอ่งและตระหนกัในความช่วยเหลอืที่ได้รับจาก  BIC  โรงเรียนศกึษาพิเศษหลวนหนานได้ท าการเปลีย่น

ช่ือเป็น โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านป ูนอกจากนี ้ในวนัคนพิการแห่งชาติและวนัเด็กแห่งชาติของทุกปี ตวัแทนของ

โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมหลวนหนานจะท าการส่งของขวญัและวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ ให้กับครูและนกัเรียนของโรงเรียน

ดงักลา่ว 

จากการช่วยเหลือที่ได้กล่าวมาข้างต้น สง่ผลให้มาตรฐานการศึกษาและความเป็นอยู่ของโรงเรียนศึกษาพิเศษ หลวนหนาน 

บ้านปไูด้รับการพฒันาและยกระดบัอยา่งมีนยัส าคญั โดยโรงเรียนศกึษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู ได้รับรางวลัต่าง ๆ มากมาย 

อาทิ รางวลัโรงเรียนศกึษาพิเศษชัน้น าของเขตถงัซาน (Advanced School of Special Education in Tangshan City) รางวลั

โรงเรียนต้นแบบในการก่อสร้างบริเวณโรงเรียน (Demonstration School in Campus Construction) รางวลัรูปแบบสวนใน

โรงเรียน (Garden Style School) และได้รับรางวลัที่ 1 จากการประเมินผลการศึกษาพิเศษ (Special Education Evaluation) 

และรางวลับ้านคนพิการ (Home of Disabled People) นอกจากนี ้หน่วยงานปกครองสว่นท้องถ่ินยงัได้ร่วมกบัภาคเอกชนใน

การให้ความสนบัสนนุโรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านป ูจนโรงเรียนดงักลา่วเป็นโรงเรียนแหง่เดียวในเหอเป่ยที่เปิดสอน

โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายมาตัง้แตปี่ 2555 

การพัฒนาด้านกีฬา 

สโมสรกีฬาปิงปองบ้านป ู(Banpu Table Tennis Club)  
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ตัง้แต่ปี 2546 โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding) และศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาปิงปองแห่งชาติประจ าเมืองเจิง้ติง้ได้ร่วมกัน 

ก่อตัง้สโมสรกีฬาปิงปอง ในประเทศจีนขึน้ เพื่อสนบัสนนุกีฬาปิงปองให้กับเยาวชนในชุมชน โดยโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิง้ติ ้

งได้บริจาคเงินช่วยเหลือจ านวน 150,000 หยวนต่อปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนนัสนุนในด้านการฝึกซ้อมและการส่งนกักีฬาเพื่อ

แขง่ขนัในรายการส าคญัตา่ง ๆ แก่นกักีฬาของสโมสรกีฬาปิงปอง 

สโมสรกีฬาปิงปองบ้านปู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสโมสรที่ผลิตผู้ชนะเลิศในการแข่งขนักีฬาปิงปอง โดยประกอบไปด้วย

นกักีฬาปิงปองหญิงอายปุระมาณ 8  ถึง 17 ปี ประมาณ 50 คน ทัง้นี ้สโมสรกีฬาปิงปองบ้านปใูนประเทศจีนมีสิง่อ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ที่พร้อมจะรองรับนกักีฬาได้ทัง้สิน้ประมาณ 180 คน และผู้ ฝึกสอนอีก 19 คน โดยนกักีฬาของสโมสรประสบ

ความส าเร็จในการแขง่ขนัในระดบัชาติ อาทิ ทีมเยาวชนหญิงได้รับรางวลัชนะเลศิในรายการแขง่ขนักีฬาปิงปองแหง่ชาติชิงถ้วย

ซีหวน (Xi Haun Cup) ในเดือนเมษายน ปี 2557  

การท่ี BIC ได้ให้การสนบัสนนุดงักลา่วแก่สโมสร นอกจากจะเป็นการสง่เสริมการพฒันาการฝึกซ้อมและแขง่ขนัของนกักีฬาชาว

จีนในสโมสรแล้ว ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมโยงในกิจกรรมความรับผิดชอบ ต่อสงัคมระหวา่งประเทศไทยและและประเทศจีน 

อาทิ การสง่ครูฝึกชาวจีนมาฝึกซ้อมนกักีฬาสโมสรกีฬาปิงปองบ้านปใูนประเทศไทย การน านกักีฬาไทยไปฝึกซ้อมที่ศนูย์ฝึกเจิง้

ติง้ และยงัเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทบ้านป ูอินเวสต์เม้นท์ไชนา่ จ ากดั (BIC) กบัคนในชุมชน รวมถึง

น าไปสูค่วามเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของชมุชน 

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกัน 

ควบคมุ และก าจดัมลพิษ หลายชนิด เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาล

ก าหนด จึงท าให้โรงไฟฟา้ทกุโรง ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลท้องถ่ินให้เป็นตวัอยา่งที่ดีและเป็นแหลง่เรียนรู้แก่หนว่ยงานตา่ง ๆ 

ทางด้านการจดัการและรักษาสิง่แวดล้อม ตลอดจนการประหยดัทรัพยากร 

การพัฒนาชุมชน 

โครงการสร้างโรงอาหารแหล่งพลังงานชีวิต และปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

บริษัทฯ ได้ยึดหลกัการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืนและต่อยอดอย่างต่อเนื่องกนั โดยทางทีมงานได้ไปติดตัง้เคร่ืองป่ันไฟพลงัน า้ 

และระบบการศกึษาทางไกลผา่นส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)  ที่ศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กและราษฎรบ้านห้วยมะโหนกคี อ. ท่าสองยาง จ.ตาก ตัง้แต่ ปี 2557  และเมื่อปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้จดัตัง้โครงการ โรง

อาหารแหลง่พลงังานชีวิต และปรับปรุงระบบพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อสง่เสริมพฒันาสขุภาพอนามยัในการรับประทานอาหาร

กลางวนัของเด็ก ท่ีศนูย์ดงักลา่ว 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้มีการวางระบบการควบคุม

ภายในครอบคลมุกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนตระหนกัและมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบร่วมกนัในการพฒันาและปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยค านงึถึงต้นทนุและประโยชน์

ที่จะได้รับ  และให้มีการน ามาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบ

ทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบาย และระเบียบตา่ง ๆ อยา่งเคร่งครัด และให้รายงาน

ทางการเงินการบญัชีและรายงานอื่น ๆ มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ซึง่รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยส านกังาน

ตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทพร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ จะ

สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามพนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจาก

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก .ล .ต .) ก า ห น ด ต าม ก รอบ ข อ ง   COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ซึ่งครอบคลมุการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศ

และการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม ซึง่ผลการประเมินโดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

และมีประสทิธิผล 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุป

สาระส าคญั ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร  
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการ

บงัคบับัญชาที่ชัดเจน  มีการก าหนดอ านาจการอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนัมีการก าหนด

นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานส าคญัต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน 
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เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร และพจิารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอยา่งสมเหตสุมผล เช่ือมโยงกบัผลส าเร็จของงาน 

สง่เสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร โดยการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล แผนสบืทอดงานของผู้บริหาร และการหมนุ

เปลีย่นต าแหน่งงานต่าง ๆ  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบตัิงาน

ของผู้บริหาร และพนกังานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมัน่ในความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่น

ได้เสยี รวมทัง้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริตตา่ง ๆ ท่ีเป็นอิสระ (Whistleblower)  

2.  การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่จะสง่ผลกระทบ

ตอ่การด าเนินกิจกรรมในระดบัหนว่ยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนกังานทกุหนว่ยงานมีสว่นร่วมใน

การประเมินปัจจยัและติดตามความเสีย่ง โอกาสเกิด ผลกระทบ ตลอดจนความเสีย่งที่อาจเกิดการทจุริต เพื่อก าหนดมาตรการ

ป้องกันและแผนบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีทีมบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่

ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทัง้จากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าพร้อมทัง้รายงาน

สถานการณ์บริหารความเสีย่งตอ่ผู้บริหาร และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร มุง่เน้นให้ทกุหนว่ยงานมีระบบการควบคมุภายในอยา่ง

เพียงพอ โดยให้มีการสอบทานผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และคูม่ือการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ มี

การแบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกนัและกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจการ

บริหาร และก าหนดอ านาจอนมุตัิที่ชดัเจน มีดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (KPI) ที่เช่ือมโยงกบัเป้าหมายของบริษัทฯ  มีการดแูล

ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้มีระบบการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการก าหนดวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจนในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันให้มีความ

โปร่งใสโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดท าข้อมูลและระบบการรายงาน 

Enterprise Reporting System ทีเ่ป็นศนูย์รวมข้อมลูส าคญัอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและ

พนกังานที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยในการตดัสินใจได้อยา่งทนัทว่งที ภายใต้การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศ 

โดยมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่าง ๆ อย่างชดัเจน ทัง้นีม้ีการสื่อสารผ่านทาง Website, Intranet, Google 

Mail เพื่อใช้ในการติดต่อและรับสง่ข้อมลูขา่วสารทัง้จากภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม

แผนแมบ่ท IT Master Plan ที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้จดัตัง้หนว่ยงานและคณะกรรมการ Enterprise Architecture เพื่อก ากบัดแูล
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การปฏิบัติตามแผนให้มีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญส าหรับ

คณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่มีความถกูต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ส าหรับ

การสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การสง่ email การประชาสมัพนัธ์ผา่นการจดั

กิจกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

ส าหรับบคุคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท าหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูและสือ่สารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีอย่างทัว่ถึง และ

เทา่เทียมกนัผา่นช่องทางของบริษัทฯ 

5.  ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตามโดยหวัหน้า

งานและผู้บริหารของสายงาน รวมทัง้มีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

อยา่งสม ่าเสมอ กรณีมีประเด็นส าคญัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะตดิตามผลและ

แนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด  โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทัง้

ติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ พร้อมติดตามวา่ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการ

แก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีความเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอยา่งสม ่าเสมอ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ดงันี ้

การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงานท่ีครอบคลมุถึง 

1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนัและการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

  

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลมุถงึ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม 
1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร1 
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการสือ่สารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น 

รวมอยูใ่นการ ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก
ได้รับทราบ 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานก ากบัดแูลการ

ปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญทีเ่ป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

1.4.2  มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายใน

เวลาอนัควร  

1.4.3  มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัตอ่หลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร 

  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอ านาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

  

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้อง   

                                                           
1บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เหมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

  

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคีวามรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ และมีความเป็นอสิระ
ในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใด
อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพนิิจและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน 
ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการ
ควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร และการติดตาม 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมี
ประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าที่ในสว่นงานท่ีส าคญั ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถว่งดลุระหวา่งกนั  
มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น 

  

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุปา้หมาย รวมถึง การสือ่สารกระบวนการ
เหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 
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4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคนเช่น การจดัระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญั 
  

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสือ่สารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมคีวาม
รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

  

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และ
ระยะยาวของบริษัท 

  

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่
ของบคุลากรแตล่ะคน 

  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ 
โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของ
บริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถงึปัจจยัที่ส าคญัเช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อนมุตัิและสือ่สารนโยบายการบริหารความ
เสีย่งให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมของ
องค์กร 

  

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม

ทั่วทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หนว่ยธุรกิจ 
ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสีย่งทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถงึความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง   

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้  

  

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่งนัน้ 
(acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  หรือการร่วม
รับความเสีย่ง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมนิความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัท า
รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การเปลีย่นแปลงข้อมลูใน
รายงานท่ีส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเปา้หมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พจิารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังาน
แล้วด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม เช่น ไมต่ัง้เปา้หมายยอดขายของ
บริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และ
มาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้  
  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง
นัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง
นัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่ง
เพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะ
อื่น ๆ 

  

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ 
และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหาร
ในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อให้สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาด
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วงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ
จดัซือ้และวิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการ
เบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบกิใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้นโดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณี
ตา่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการ
ท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมทัง้มีการ
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ยมื การค า้ประกนั  บริษัทได้
ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มกีารปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ีผล
ผกูพนับริษัทเช่น ตดิตามการช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นต้น 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษัทก าหนดให้มกีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนีอ้อกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ 
(1) หน้าที่อนมุตัิ  

(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 

  

 

11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตังิาน
และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
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11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
  

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจดัให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบตัิ

เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกมุเพื่อตดิตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิที่ก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯเพือ่ปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน า
ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนด
แนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ 
(หากบริษัทไมม่เีงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมไมต้่องตอบข้อนี)้ 

  

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหาร
และพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู    

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมข้ีอมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูที่ส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่
บริษัททางเลอืกตา่ง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่
ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน
ระยะเวลาขัน้ต า่ตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการแตล่ะราย เช่น การ
บนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
13.6.2 กรณีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ

ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

  

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารท่ี
เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และคะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่งๆ ตามที่
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ต้องการ เช่น การก าหนดบคุคลทีเ่ป็นศนูย์ตดิตอ่เพือ่ให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอื่นนอกจากที่ได้รับ
จากผู้บริหาร รวมทัง้การตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ
ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือ
ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น    

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลตา่งๆ  ภายในบริษัทสามารถ
แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้
อยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และมี
ช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มเีจ้าหน้าที่หรือ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อยา่งปลอดภยั 

  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าด าเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่
ละสว่นงานตดิตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบ
ภายในตดิตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมนิผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

  

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อยา่งทนัทว่งที หากผลการด าเนนิงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายทีก่ าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัวา่มี

เหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมกีารกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่
อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม
ด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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

 

พลงังาน 1) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 78.71 
2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 4 ทา่น คือ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
2. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
3. นายระวิ คอศิริ 
4. นางสมฤดี ชยัมงคล 

3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปเูป็นกรรมการของบริษทัฯ จ านวน  
3 ทา่น คือ 
1. นางสมฤดี ชยัมงคล 
2. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ 
3. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 

2. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล 
จ ากดั (BMC) 

 

ผลติและจ าหนา่ย 

ถ่านหิน 

1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบ
มจ. บ้านปเูป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นผู้บริหารของ    
บมจ. บ้านปจู านวน 2 ทา่น คือ  
1. นางสมฤดี ชยัมงคล  
2. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 

3. Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd. 
(BMS) 

 

 

ลงทนุในธุรกิจ 

ถ่านหิน 

1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านปซูึง่ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 
100.00 ผา่น BMC และ Banpu Coal Investment  Company 
Limited 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ซึง่เป็นผู้บริหารของ  บมจ. บ้านป ู
จ านวน 2 ทา่น คือ  

1. นางสมฤดี ชยัมงคล 

2. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 

4. Asian American Coal, 
Inc.  (AACI) 

 

ลงทนุในธุรกิจ 

ถ่านหิน 

1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านปซูึง่ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 
100.00 ผา่น BP Overseas Development Company Limited  

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ จ านวน 2 ทา่น คือ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 
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รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนดราคาซือ้
ขายและอตัราดอกเบีย้ที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ได้แสดงอยูใ่น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี ้

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั )มหาชน(  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

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

 ปี 2559 มีดอกเบีย้จ่าย จ านวน 400,213,968.38 บาท  

 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee  จ านวน 108,000,000.00 บาท 

 เงินปันผลจ่าย จ านวน 1,606,123,662.99 บาท  

2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั 

 

 

บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั   มี

เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากัด  ในรูปของ

สญัญาเงินให้กู้ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมา 

ถวัเฉลีย่ บวกร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ดงันี ้ 

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 70,669,125.69 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 4,861,076,733.49 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  24,751,914.54 บาท 

3. บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จ ากดั        บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จ ากดั ดงันี ้ 

 ปี 2559  มีเงินปันผลรับ จ านวน 3,849,031,608.50  บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน 7,166,611,671.77 
บาท 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

5. Banpu Australia Co. 
Pty Ltd. (BPA) 

 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 
ในประเทศ
ออสเตรเลยี 

1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านปซูึง่ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 
100.00 ผา่น Banpu Singapore Pte. Ltd. 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น คือ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  

2. นางสมฤดี ชยัมงคล  

3. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

4.  Banpu Power International Co.,Ltd.   บริษัทฯ  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power International Co.,Ltd.  

(BPPI)   โดย มีเงินให้กู้ยมืแก่ BPPI ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยมื โดยค านวณ

อตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมาถวัเฉลีย่ บวกร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ดงันี ้ 

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ  จ านวน 2,820,661.03  บาท  

 ปี 2559  มีดอกเบีย้จา่ย  จ านวน 3,580,444.11  บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 82,676,310.65  บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  1,419,552.58  บาท 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 35,411.33  บาท 

2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากัด 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Akira Energy Limited . บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั Akira 

Energy Limited. (Akira) มีเงินให้กู้ยืมแก่ Akira   ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยืม 

โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมาถวัเฉลีย่ ดงันี ้   

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 1,871,309.24 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 13,550,344.00 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  2,195,653.88 บาท 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน  106,818,949.47 บาท 
2. บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั    บริษัทบ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั   ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท ไทย

โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั (TSC) มีเงินให้กู้ยมืแก ่TSC  ในรูปของสญัญาเงินให้

กู้ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยมืมาถวัเฉลีย่ ดงันี ้ 

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 1,971,286.62 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จ านวน 91,340,812.50 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 1,971,286.62 บาท 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

3. BPP Renewable Investment (China) 

Co.,Ltd. 

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั   ท ารายการระหวา่งกนักบั  

BPP Renewable Investment (China)  Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมแก ่

BPPRIC ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของ      

เงินกู้ยืมมาถวัเฉลีย่ ดงันี ้

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  6,618,950.49 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 495,602,250.00 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน   6,580,930.72 บาท 

4. Banpu Renewable Singapore       

Pte., Lte.        

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั  ท ารายการระหวา่งกนักบั  

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.     ดงันี ้  

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  10,654,194.71 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  134,786.69 บาท 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 467,541.56 บาท 
3. บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Banpu Power International Limited  Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power 

International Limited (BPPI)  มีเงินให้กู้ยมืแก่ BPPI ในรูปของสญัญาเงินให้

กู้ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยมื มาถวัเฉลีย่ ดงันี ้ 

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 16,274,438.12 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 221,792,425.82 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  47,060,397.77 บาท 
4. บริษัท Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1.BPP Renewable Investment (China) 

Co.,Ltd.        

 

  Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั BPP 

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

Renewable Investment (China)  Co.,Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยืม โดย

ค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยมืมาถวัเฉลีย่ ดงันี ้ 

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 48,720,985.18 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 1,852,898,040.00 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  50,465,209.88 บาท 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

2. บริษัท บ้านป ูจ ากดั  )มหาชน(  Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ู

จ ากดั  )มหาชน(  

 รายได้คา่  Management fee จ านวน  30,959,722.85 บาท 

3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu 

Minerals (Singapore) Pte. Ltd 

 รายได้คา่  Management fee จ านวน  7,566,801.28 บาท 

4. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 

 

Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ู         

มินเนอรัล จ ากดั 

 รายได้คา่  Management fee จ านวน 9,332,935.41 บาท 

5. Banpu Australia Pty. Ltd. Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu 

Australia Pty. Ltd. 

 รายได้คา่  Management fee จ านวน  2,173,399.97 บาท 

6. Asian American Coal, Inc. Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Asian 

American Coal, Inc. 

 รายได้คา่  Management fee จ านวน  115,803,413.12 บาท  

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน 1,757,679.16 บาท 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสญัญานัน้ๆ  

โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ต้อง

ปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทโดยสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และให้มีราคาและเง่ือนไข 

เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไมม่ีสว่นในการ

พิจารณาอนมุตั ิ
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12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านป ู

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก บมจ.บ้านปใูนรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมระยะสัน้ เพื่อใช้ลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าหงสาและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาในประเทศไทย ช าระหนี ้
จ่ายเงินปันผล และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ อตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 3.80 ถึงร้อยละ 
4.04 ต่อปี การก าหนดอตัราดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปูใช้อตัราดอกเบีย้ซึ่ง
เท่ากบัต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยบวกสว่นต่าง (cost plus) โดยต้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือต้นงวด เป็น
เงิน 14,883 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559 กู้ เพิ่ม 11,487 ล้านบาท และช าระเงินกู้ ยืมให้ เป็นเงิน 26,370 ล้าน
บาท ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ไมม่ียอดเงินกู้ยืมระหวา่งกนัแล้ว 

ในอนาคตหากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการเก่ียว
โยงกนัตอ่ไป 

(ข) คา่บริหารจดัการและการใช้บริการหนว่ยงานสนบัสนนุจากบมจ. บ้านป ู 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสญัญาการบริหารจดัการกับบ
มจ. บ้านป ูฉบบัลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2558 แทนสญัญาเดิม โดยมีคา่ใช้จ่ายคงที่ปีละ 108 ล้านบาทตอ่ปี โดยจะ
จ่ายช าระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลมุบริการด้านการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบญัชีและการเงิน  
การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนบัสนนุกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบคุคล และการ
บริหารจัดการทรัพย์สินโดยมีอายุสญัญา 2 ปี การต่ออายุสญัญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่
สญัญาจะสิน้สดุลง 

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบคุลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านบริหารจดัการ 
เป็นผู้ ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญามีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยสญัญาให้บริการให้
ค าปรึกษา มีขอบเขตเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา การบริหารจดัการ ในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ การเงิน การบริหาร
ความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจดัการและการบริหารทรัพย์สนิ เป็น
ต้น  

(ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เก่ียวข้องกนัเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกนั ได้แก่ ค่าส ารวจ

โครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่

เก่ียวข้องกนัมีก าหนดระยะเวลาช าระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบแจ้งหนี ้และเงินทดรองรับจากบริษัทที่

เก่ียวข้องกนัมีก าหนดระยะเวลาช าระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบแจ้งหนี ้โดยจะจ่ายช าระในราคาที่ทด

รองจ่ายแทนกนัตามมลูคา่ที่เกิดขึน้จริง 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคัญ 
 

13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี  

ความเห็นของผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม

กิจการ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ณ วนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงิน

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ 7นสดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที1ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  

งบการเงนิที�ตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุม่กิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี 7 ซึ1งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี1ยนแปลงสว่นของเจ้าของรวมและงบแสดงการ

เปลี1ยนแปลงสว่นของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ 7นสดุวนั

เดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที1

สาํคญั  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีได้กลา่วไว้ในสว่นของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบญัชี 

ซึ1งมคีวามเป็นอิสระจากกลุม่กิจการและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นที1เกี1ยวข้อง

กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที1กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ และได้

ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื1นๆ ซึ1งเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี 7 ผู้สอบบญัชีเชื1อวา่หลกัฐานการสอบ

บญัชีที1ผู้สอบบญัชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื1อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น 

ผู้สอบบญัชีให้ข้อสงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 32.5 ซึ1งอธิบายถงึคดีฟ้องร้องของบริษัทและบริษัทใหญ่ที1อยูใ่น

ระหวา่งการพิจารณาของศาล ทั 7งนี 7 ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเงื1อนไขในเรื1องนี 7 
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื1องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื1องต่างๆ ที1มีนยัสําคญัที1สดุตามดลุยพินิจเยี1ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบญัชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั  ผู้สอบบญัชีได้ระบเุรื1องการรวมธุรกิจเป็นเรื1อง
สาํคญัในการตรวจสอบและได้นําเรื1องนี 7มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม ซึ1งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 
 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

ตามที1กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31.4 เรื1อง
การซื 7อธุรกิจ กลุ่มกิจการได้จ่ายชําระค่าซื 7อเงินลงทุนเป็น
จํานวนเงินรวม 156.75 ล้านบาท สาํหรับสดัสว่นการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวนสาม
บริษัท ซึ1งบริษัททั 7งสามแหง่จดทะเบียนจดัตั 7งในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผู้บริหารของกลุม่กิจการประเมินว่าการจ่าย
ซื 7อเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่วถือเป็นการรวมธุรกิจ ตามคํา
นิยามที1ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที1 
3 (ปรับปรุง 2558) เรื1องการรวมธุรกิจ 
 

ผู้บริหารวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ที1ระบไุด้ที1ได้มามี
มลูคา่เทา่กบั 3,012.07 ล้านบาท ซึ1งสว่นใหญ่
ประกอบด้วย ที1ดิน อาคารและอปุกรณ์จํานวน 2,455.24 
ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจํานวน 142.86 ล้านบาท 
และมลูคา่ยตุิธรรมของหนี 7สนิที1รับมามมีลูคา่เทา่กบั 
2,855.32 ล้านบาท ซึ1งการวดัมลูคา่ยตุิธรรมดงักลา่วเป็น
สว่นหนึ1งของการปันสว่นต้นทนุการรวมธุรกิจ  
 

ผู้ บริหารอยู่ระหว่างการคํานวณหามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่  สิทธิในการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้า ณ วันที1นําเสนอรายงาน มูลค่าดังกล่าวเป็น
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมซึ1งข้อมูลทางการบัญชียังไม่
สมบูรณ์ และอยู่ในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที1 3 

ผู้ สอบบัญชีในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเรื1องนี 7 โดยมีการทําความเข้าใจและประเมินผล
งานของผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเพื1อให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบที1เพียงพอและเหมาะสม 

 
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวดําเนินงานตามวิธีปฏิบตัิดงัต่อไปนี 7ใน
เพื1อให้ได้หลกัฐานเกี1ยวกับการที1ผู้บริหารประเมินการรวม
ธุรกิจและวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที1ระบุได้ที1ได้มา
และหนี 7สนิที1รับมา  
• ประเมินการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารสาํหรับการซื 7อเงิน

ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเ บียนของสามบริษัทซึ1 งจดทะเ บียนจัดตั 7งใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนวา่เป็นการรวมธุรกิจ  

• ประเมินความเหมาะสมของการระบสุินทรัพย์ที1ได้มา
และหนี 7สินที1รับมา ณ วันที1ซื 7อธุรกิจ รวมถึงประเมิน
ขั 7นตอนการกําหนดมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที1
ได้รับที1จดัทําขึ 7นโดยผู้บริหาร   

• ประเมินความ รู้ความสามารถ คุณสมบัติ  และ
ประสบการณ์ในอดีตของผู้ เชี1ยวชาญที1ผู้บริหารใช้ 

• ทดสอบการคํานวณหามลูค่ายตุิธรรมของที1ดิน อาคาร
และอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน รวมทั 7ง สอบถาม
เชิงทดสอบผู้ บริหารในการใช้ดุลยพินิจเกี1ยวกับข้อ
สมมติฐานที1สําคญัที1ผู้ บริหารใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต เช่น ข้อมลูที1เกี1ยวกบัประมาณ  
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ผู้สอบบญัชีให้ความสนใจในเรื1องมูลค่ายุติธรรมของที1ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ที1เกิดขึ 7นจาก
การรวมธุรกิจเนื1องจากในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมอาศยั
วิ ธีการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมและข้อสมมติฐานซึ1 ง
เกี1ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที1สําคัญของผู้บริหาร ข้อ
สมมติฐานที1สําคัญที1ผู้ บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า 
ประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย กําลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของกําไร ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานที1จะเปลี1ยนแปลงในอนาคต โครงสร้างการ
ลงทนุในอนาคต และความเสี1ยงของภาวะตลาดที1สามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมลูที1เปิดเผยโดยทั1วไป  
 

 

การราคาขายต่อหน่วย กําลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงสร้างการลงทุนใน
อนาคต และอตัราการคิดลด รวมทั 7งการเปรียบเทียบ
ข้อสมมติฐานที1สําคัญกับสัญญาที1เ กี1ยวข้องและ
แหลง่ข้อมลูภายนอก 

• ประเมินอตัราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบ
กับข้อมูลของบริษัทที1อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที1
สามารถอ้างอิงได้จากข้อมลูที1เปิดเผยโดยทั1วไป  
 

จากผลการปฏิบตัิตามวิธีการดงักลา่วผู้สอบบญัชีพบวา่การ
ประเมินว่าการซื 7อเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจนั 7น
เหมาะสมตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที1 3 อีกทั 7งพบว่าข้อสมมติฐานที1ผู้บริหารใช้ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของที1ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนมีความสมเหต ุ สมผล และเป็นไป
ตามวิธีการบญัชีในเรื1องการรวมธุรกิจ  

 

ข้อมูลอื�น  

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื1น ข้อมลูอื1นประกอบด้วย ข้อมลูซึ1งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที1อยู่ในรายงานนั 7น ความเห็นของผู้สอบบญัชีต่องบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื1น และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้ความเชื1อมั1นตอ่ข้อมลูอื1น 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีที1เกี1ยวเนื1องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาวา่ข้อมลูอื1นมีความขดัแย้งที1มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที1ได้รับ

จากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื1นมีการแสดงข้อมลูที1ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

เมื1อผู้สอบบญัชีได้อา่นรายงานประจําปี หากผู้สอบบญัชีสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ผู้สอบบญัชีต้องสื1อสารเรื1องดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าที1รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี 7 โดยถกูต้องตามที1

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี1ยวกับการควบคุมภายในที1กรรมการพิจารณาว่าจําเป็น 

เพื1อให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที1ปราศจากการแสดงข้อมลูที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ

และบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื1อง เปิดเผยเรื1องที1เกี1ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื1อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้

เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื1อง เว้นแต่กรรมการมีความตั 7งใจที1จะเลิกกลุม่กิจการและบริษัท หรือหยุด

ดําเนินงาน หรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื1องตอ่ไปได้  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที1ช่วยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่

กิจการและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีมีวตัถุประสงค์เพื1อให้ได้ความเชื1อมั1นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชีซึ1งรวมความเห็นของผู้ สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื1อมั1นอย่าง

สมเหตสุมผลคือความเชื1อมั1นในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที1มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด

จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือวา่มีสาระสําคญัเมื1อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที1ขดัต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการ หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหลา่นี 7  

ในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีได้ใช้ดลุยพินิจเยี1ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ

สงัเกต และสงสยัเยี1ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีรวมถงึ 

� ระบุและประเมินความเสี1ยงจากการแสดงข้อมูลที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื1อตอบสนองตอ่ความเสี1ยงเหลา่นั 7น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที1เพียงพอและเหมาะสมเพื1อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ความเสี1ยงที1ไม่พบข้อมลูที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ1งเป็นผลมาจาก

การทจุริตจะสงูกวา่ความเสี1ยงที1เกิดจากข้อผิดพลาด เนื1องจากการทจุริตอาจเกี1ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
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แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั 7งใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที1ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคมุภายใน 

� ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที1เกี1ยวข้องกบัการตรวจสอบเพื1อออกแบบวิธีการตรวจสอบที1เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื1อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของ

กลุม่กิจการและบริษัท 

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที1กรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี 

และการเปิดเผยข้อมลูที1เกี1ยวข้องซึ1งจดัทําขึ 7นโดยกรรมการ  

� สรุปเกี1ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื1องของกรรมการและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที1ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที1มีสาระสําคญัที1เกี1ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที1

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงาน

ตอ่เนื1องหรือไม ่ถ้าผู้สอบบญัชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที1มีสาระสําคญั ผู้สอบบญัชีต้องกลา่วไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยที1เกี1ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผย

ดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบบญัชีจะเปลี1ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบญัชีขึ 7นอยู่กบัหลกัฐานการ

สอบบญัชีที1ได้รับจนถึงวนัที1ในรายงานของผู้สอบบญัชี อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตใุห้กลุม่กิจการและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื1อง  

� ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื 7อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที1ทําให้มีการ

นําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที1ควร  

� ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที1เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี1ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่กิจการเพื1อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบญัชีรับผิดชอบต่อการกําหนด

แนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่กิจการ ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวต่อ

ความเห็นของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีได้สื1อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี1ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที1ได้วางแผนไว้ซึ1ง

รวมถึงประเด็นที1มีนยัสําคญัที1พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที1มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหาก

ผู้สอบบญัชีได้พบในระหวา่งการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที1เกี1ยวข้องกับความเป็น

อิสระและได้สื1อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี1ยวกับความสมัพนัธ์ทั 7งหมด ตลอดจนเรื1องอื1นซึ1งผู้สอบบญัชีเชื1อว่ามี

เหตุผลที1บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ สอบบญัชีและมาตรการที1ผู้ สอบบญัชีใช้เพื1อ

ป้องกนัไมใ่ห้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื1องที1สื1อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พิจารณาเรื1องตา่งๆ ที1มีนยัสาํคญัที1สดุในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื1องสาํคญัในการตรวจสอบ ซึ1งได้อธิบายเรื1อง

เหลา่นี 7ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกี1ยวกบัเรื1องดงักลา่ว หรือใน

สถานการณ์ที1ยากที1จะเกิดขึ 7น ผู้สอบบญัชีพิจารณาวา่ไมค่วรสื1อสารเรื1องดงักลา่วในรายงานของเพราะการกระทําดงักลา่ว

สามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการ

สื1อสารดงักลา่ว   



 

                                                                                                                                                   หน้า 129 

 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557 

หน่วย: พนับาท 

 

หมายเหต:ุ เพื1อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯสําหรับสิ 7นสดุวนัที1 31 ธนัวาคม 2559” 

 

 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2558
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,152,784     2.68 1,159,614   3.97 766,913      3.68
เงินฝากธนาคารที1มีข้อจํากัดในการใช้ 9,501            0.02 18,123        0.06 -             -
เงินลงทุนระยะสั 7น 329,587        0.77 1,775,580   6.08 1,004,135   4.81
ลกูหนี 7การค้าและตัUวเงินรับ สทุธิ 1,028,478     2.39 1,169,884   4.01 1,752,029   8.40
ลกูหนี 7กิจการที1เกี1ยวข้องกัน 13,074          0.03 7,334          0.03 11,101        0.05
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที1เกี1ยวข้องกันที1คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี 1,451,267     3.38 1,446,393   4.95 1,500,000   7.19
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที1เกี1ยวข้องกัน 16,528          0.04 26,853        0.09 20,985        0.10
เงินให้กู้ยมืระยะสั 7นแก่กิจการที1เกี1ยวข้องกัน 238,100        0.55 185,505      0.64 115,371      0.55
เงินให้กู้ยมืระยะสั 7นแก่บริษัทอื1น 669,670        1.56 - - 70,028        0.34
เชื 7อเพลงิ 442,114        1.03 355,464      1.22 608,343 2.92
วัสดุสํารองคลงั 45,248          0.11 52,692        0.18 51,072        0.24
สนิทรัพยห์มุนเวียนอื1น 409,609        0.95 135,441      0.46 65,512        0.31
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,805,960 13.51 6,332,883 21.69 5,965,489 28.59

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทอื1น 824,479        1.92 - - - -
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที1เกี1ยวข้องกัน 6,596,298     15.35 6,043,525   20.70 5,655,444   27.10
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที1เกี1ยวข้องกัน 378,006        0.88 260,337      0.89 - -
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -               - - - - -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 17,268,261   40.19 8,823,890   30.22 2,655,165   12.72
เงินลงทุนอื1น สทุธิ 1,077,955     2.51 220,630      0.76 93,075        0.45
อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 8,443,230     19.65 5,912,990   20.25 5,353,496   25.66
สนิทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี สทุธิ 818,953        1.91 769,988      2.64 688,522      3.30
ค่าความนิยม 49,730          0.12 58,469        0.20 41,805        0.20
สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 1,699,984 3.96 777,117 2.66 414,098 1.98
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37,156,896 86.49 22,866,946 78.31 14,901,605 71.41
รวมสินทรัพย์ 42,962,856 100.00 29,199,829 100.00 20,867,094 100.00
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557 

หน่วย: พนับาท 

 

หมายเหต:ุ เพื1อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯสําหรับสิ 7นสดุวนัที1 31 ธนัวาคม 2559” 

 

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2558
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557
ร้อยละ

หนี ;สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ;สินหมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสั 7นจากสถาบันการเงิน 2,435,297     5.67 449,624      1.54 636,516      3.05
เจ้าหนี 7การค้า 393,757        0.92 309,082      1.06 71,582        0.34
เงินทดรองรับและเจ้าหนี 7กิจการที1เกี1ยวข้องกัน 1,758            0.00 55,351        0.19 50,650        0.24
เงินกู้ยมืระยะสั 7นจากกิจการที1เกี1ยวข้องกัน -               - 14,882,807 50.97 60,000        0.29
เงินกู้ยมืจากบริษัทอื1น -               - - - 56,176        0.27
เงินปันผลค้างจ่าย -               - - - 4,322,011   20.71
สว่นของเงินกู้ยมืที1ถึงกําหนดชําระภายในหนึ1งปี สทุธิ 53,746          0.13 39,697        0.14 9,889          0.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 68,666          0.16 129,396      0.44 83,916        0.40
หนี 7สนิหมุนเวียนอื1น 1,879,192     4.37 1,609,639   5.51 1,477,241   7.08
รวมหนี ;สินหมุนเวียน 4,832,416 11.25 17,475,596 59.85 6,767,981 32.43

หนี ;สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะยาว สทุธิ 107,492        0.25 173,225      0.59 204,371      0.98
หนี 7สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สทุธิ 109,460        0.25 55,809        0.19 119,475      0.57
สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 32,483          0.08 25,578        0.09 9,282          0.04
รวมหนี ;สินไม่หมุนเวียน 249,435 0.58 254,612 0.87 333,128 1.60
รวมหนี ;สิน 5,081,851 11.83 17,730,208 60.72 7,101,109 34.03
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557 

หน่วย: พนับาท 

 
 

 

หมายเหต:ุ เพื1อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯสําหรับสิ 7นสดุวนัที1 31 ธนัวาคม 2559” 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2558
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557
ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจํานวน 3,095,692,000 หุ้น มูลค่าที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจํานวน 1,995,692,000 หุ้น มูลค่าที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญ 602,199,500 หุ้น มูลค่าที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

   30,956,920   19,956,920 6,021,995   
ทุนที1ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 3,045,692,000 หุ้น มูลค่าที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญ 1,297,199,500 หุ้น มูลค่าที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญ 602,199,500 หุ้น มูลค่าที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 30,456,920   70.89 12,971,995 44.42 6,021,995   28.86
สว่นเกินมูลค่าหุ้น 7,157,230     16.66 307,850      1.05 307,850      1.48
สว่นเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (1,978,582)   (4.61)    (1,978,582)  (6.78)      - -
กําไรสะสม -

จัดสรรแล้ว - - -
- สํารองตามกฎหมาย 905,200        2.11 602,200      2.06 602,200      2.89
ยงัไม่ได้จัดสรร 2,158,914     5.03 (58,072)       (0.20)      276,111      1.32     

องค์ประกอบอื1นของสว่นของผู้ถือหุ้น (1,528,519)   (3.56)    (1,000,192)  (3.43)      (1,706,220) (8.18)    
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 37,171,163 86.52 10,845,199 37.14 5,501,936 26.37
สว่นได้เสยีที1ไม่มีอํานาจควบคุม 709,842 1.65 624,422 2.14 8,264,049 39.60
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 37,881,005 88.17 11,469,621 39.28 13,765,985 65.97
รวมหนี ;สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 42,962,856 100.00 29,199,829 100.00 20,867,094 100.00
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557 

หน่วย: พนับาท 

 
  

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

ของรายได้
พ.ศ. 2558

ร้อยละ

ของรายได้
พ.ศ. 2557

ร้อยละ

ของรายได้

รายได้รวม 9,792,574 100.00 8,109,696 100.00 7,976,706 100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,541,646     56.59 5,629,905   69.42 5,199,676   65.19
ต้นทุนขายและการให้บริการ (3,604,680)   (36.81)  (3,586,256)  (44.22)    (3,686,602) (46.22)  
กําไรขั ;นต้น 1,936,966    19.78 2,043,649   25.20 1,513,074  18.97
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,100,686)   (11.24)  (824,348)     (10.16)    (855,950)    (10.73)  
เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า -               - -              - -             -
เงินปันผลรับจากบริษัทอื1น 15,885          0.16 4,311          0.05 2,099          0.03
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื1นๆ 648,773        6.63 525,516      6.48 596,480      7.48
ดอกเบี 7ยรับ 94,346          0.96 55,499        0.68 27,849        0.35
กําไร(ขาดทุน)สทุธิจากอัตราแลกเปลี1ยน (21,259)        (0.22)    (725)            (0.01)      (7,851)        (0.10)    
ดอกเบี 7ยจ่าย (419,926)      (4.29)    (221,092)     (2.73)      (26,303)      (0.33)    
สว่นแบ่งกําไรจากการร่วมค้า 3,513,183     35.88 1,895,190   23.37 2,158,453   27.06
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,667,282    47.66 3,478,000   42.89 3,407,851  42.72
ภาษีเงินได้ (394,507)      (4.03)    (554,626)     (6.84)      (410,490)    (5.15)    
กําไรสําหรับปี 4,272,775    43.63 2,923,374   36.05    2,997,361  37.58  
รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนภายหลัง

- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (12,017)        (0.12)    -           -       15,679        0.20     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสุทธิจากภาษี
- ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื1อขาย -            - (4,023)         (0.05)      15,071        0.19     
- สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื1นจากการร่วมค้า 268,625        2.74 794,200      9.79       (6,983)        (0.09)    
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (846,181)      (8.64)    461,048      5.69       24,181        0.30     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสุทธิจากภาษี (589,573)     (6.02)   1,251,225   15.43    47,948      0.60    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,683,202    37.61 4,174,599   51.48    3,045,309  38.18  
การแบ่งปันกําไร
สว่นที1เป็นของบริษัทใหญ่ 4,138,126     42.26 2,074,615   25.58     2,091,884   26.22   
สว่นที1เป็นของสว่นได้เสยีที1ไม่มีอํานาจควบคุม 134,649        1.38 848,759      10.47     905,477      11.35   

4,272,775     43.63 2,923,374   36.05     2,997,361   37.58   
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สว่นที1เป็นของบริษัทใหญ่ 3,597,782     36.74 2,780,643   34.29     2,115,919   26.53   
สว่นที1เป็นของสว่นได้เสยีที1ไม่มีอํานาจควบคุม 85,420          0.87 1,393,956   17.19     929,390      11.65   

3,683,202     37.61 4,174,599   51.48     3,045,309   38.18   

กําไรต่อหุ้น (บาท) 1.743 2.464 3.474

กําไรต่อหุ้นขั 7นพื 7นฐาน 1.743 2.464 3.474
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557 

หน่วย: พนับาท 

 
  

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
 กําไรสําหรับปีก่อนภาษีเงินได้ 4,667,282 3,478,000 3,407,851
 ค่าเสื1อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 428,221 546,238 545,802
ค่าเผื1อความเคลื1อนไหวช้าของวัสดุสํารองคลงั 1,572 - -
 ดอกเบี 7ยรับ (94,346)        (55,499)       (27,849)      
 ดอกเบี 7ยจ่าย 419,926        221,092 26,303
 สว่นแบ่งกําไรจากการร่วมค้า (3,513,183)   (1,895,190)  (2,158,453) 
  เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า - - -
 เงินปันผลรับจากบริษัทอื1น (15,885)        (4,311)         (2,099)        
 ขาดทุนสทุธิจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 148               464 6,533
 ตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 42,745          4,488 -
 ตัดจําหน่ายเงินลงุทนอื1น - 7,714 -
 (กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื1น 3,820            (4,857)         -
 (กําไร) ขาดทุนสทุธิจากอัตราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึนจริง (270,175)      83,265 (25,715)      
กระแสเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงเงนิทุนหมุนเวียน 1,670,125 2,381,404 1,772,373
(เพิ1มขึ 7น)ลดลงในลกูหนี 7การค้าและตัUวเงินรับ 262,345        525,969 (575,044)    
(เพิ1มขึ 7น)ลดลงในลกูหนี 7กิจการที1เกี1ยวข้องกัน (5,740)          1,087 4,893          
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที1เกี1ยวข้อง 10,325          (205,655)     (5,825)        
(เพิ1มขึ 7น)ลดลงในเชื 7อเพลงิและวัสดุสํารองคลงั (80,778)        251,259      82,928        
(เพิ1มขึ 7น)ลดลงในสนิทรัพยห์มุนเวียนอื1น 28,893          (69,528)       (2,463)        
สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 138,861        (10,840)       (96,785)      
เพิ1มขึ 7น(ลดลง)ในเจ้าหนี 7การค้า 84,004          131,865      (227,538)    
เงินทดรองรับและเจ้าหนี 7กิจการที1เกี1ยวข้องกัน (4,610)          (46,378)       13,043
 สํารองค่าใช้จ่ยผลประโยชน์พนักงาน 3,986            16,296        2,873
หนี 7สนิหมุนเวียนอื1น (10,559)        129,132 318,038
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,096,852    3,104,611 1,286,493
    การจ่ายดอกเบี 7ย (468,909)      (170,011)     (25,979)      
    การจ่ายภาษีเงินได้ (533,035)      (583,574)     (442,728)    
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,094,908    2,351,026 817,786
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557 

หน่วย: พนับาท 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที1มีข้อจํากัดในการใช้ 8,621 (18,123)       123,460      
เงินสด (รับ) จ่ายสทุธิจากเงินลงทุนระยะสั 7น 1,445,993 (771,445)     (498,226)    
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสั 7นแก่กิจการที1เกี1ยวข้องกัน 130,191 334,539      125,452      
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยมืระยะสั 7นแก่กิจการที1เกี1ยวข้องกัน (198,749)      (408,571)     (236,501)    
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสั 7นแก่บริษัทอื1น 624,537        -              -             
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยมืระยะสั 7นแก่บริษัทอื1น (1,315,279)   -              (70,028)      
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทอื1น (841,142)      -              -             
เงินสดจ่ายเพื1อซื 7อเงินลงทุนในการร่วมค้า (8,287,909)   (5,467,780)  (158,226)    
เงินสดจ่ายเพื1อซื 7อเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -               - (3,148)        
เงินสดรับสทุธิจากการซื 7อธุรกิจ -               11,470        -             
เงินสดจ่ายสทุธิจากการซื 7อธุรกิจ (31,063)        -              -             
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื1น 42,294          -              -             
เงินสดจ่ายเพื1อซื 7อเงินลงทุนอื1น (862,327)      (73,157)       -             
เงินสดจ่ายเพื1อซื 7อที1ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,963,509)   (837,932)     (479,764)    
เงินสดรับจากการจําหน่ายที1ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 174               146             64,896        
ดอกเบี 7ยรับ 53,072          57,783        24,985        
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 3,058,601     1,500,000   1,900,000   
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื1น 15,885          4,311          2,099          
เงินจ่ายลว่งหน้าเพื1อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า (1,041,443)   (367,935)     -
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (10,162,053) (6,036,694)  794,999      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสั 7นจากสถาบันการเงิน 3,943,432     34,061        673,497      
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะสั 7นจากสถาบันการเงิน (1,936,075)   (234,963)     (566,566)    
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสั 7นจากกิจการที1เกี1ยวข้องกัน 11,487,023   11,801,825 230,000      
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยมืระยะสั 7นจากกิจการที1เกี1ยวข้องกัน (26,369,830) (460,000)     (171,500)    
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยมืระยะสั 7นจากบริษัทอื1น (704,028)      -              -             
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 211,119      
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน (49,797)        (20,543)       -
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทยอ่ยจากสว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคุม - - 4,000          
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ  24,334,305   -              -             
เงินปันผลจ่ายของบริษัทยอ่ยให้แก่สว่นได้เสยีที1ไม่มีอํานาจควบคุม - (326,150)     -
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (1,606,123)   (6,730,809)  (1,887,848) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 9,098,907     4,063,421 (1,507,298) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ1มขึ 7น(ลดลง)สทุธิ 31,762          377,753 105,487
ผลต่างของอัตราแลกเปลี1ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (38,592)        14,948 (29,144)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,159,614 766,913 690,570
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 1,152,784 1,159,614 766,913
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13.3 อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557 

 

 
 

หมายเหต ุ 

** เงินปันผลประจําปีจํานวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท สําหรบัการดําเนินงานประจําปี 2559 ซึ&งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป

แล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 1,606,123,665 บาท ดงันั3นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2559 ในงวดอีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจํานวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินทั3งสิ3น 761,423,000 บาท 

คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 57 ของกําไรสทุธิรวม 

  

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Liquidity ratio)
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.20              0.36            0.88            
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.52              0.24            0.52            
อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.10              0.19            0.21            
อัตราสว่นหมุนเวียนลกูหนี 7การค้า (เท่า) 5.00              3.83            5.09            
ระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลี1ย (วัน) 72.07            94.01          70.76          
อัตราสว่นหมุนเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 8.05              6.72            10.17          
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี1ย (วัน) 44.72            53.58          35.41          
อัตราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี 7 (เท่า) 10.26            18.84          51.94          
ระยะเวลาชําระหนี 7 (วัน) 35.10            19.11          6.93            
Cash Cycle (วัน) 81.69            128.49        99.23          

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability ratio)
อัตรากําไรขั 7นต้น (%) 34.95            36.30          29.10          
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 83.84            61.76          65.39          
อัตรากําไรอื1น (%) 43.41            30.58          34.81          
อัตราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) 0.24              0.68            0.24            
อัตรากําไรสทุธิ (%) 42.26            25.58          26.22          
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.77            16.44          15.56          

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดาํเนินงาน
(Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 11.47            8.29            10.45          
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร (%) 63.61            46.52          77.47          
อัตราหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.27              0.32            0.40            

อัตราสว่นหนี 7สนิรวมต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13              1.55            0.52            
อัตราสว่นหนี 7สทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.03              1.10            (0.06)          
อัตราสว่นความสามารถชําระดอกเบี 7ย (เท่า) 4.47              18.26          49.52          
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 57* 116.11        115.15        
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินของบริษัท 

 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบประจําปี สิ 7นสดุวนัที1 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558 

สรุปได้ดงันี 7 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ ปี สิ ;นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

 

1.1 รายได้จากการขาย ต้นทนุขาย และกําไรขั 7นต้น 

รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอนํ 7าและอื1นๆ ของโรงไฟฟ้าทั 7ง 3 แหง่ และโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

 

 

  

สรุปผลการดาํเนินงานรวม     
 (หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2558 

รายได้จากการขาย 5,542  5,630 
ต้นทุนขาย (3,605) (3,586) 

กาํไรขั ;นต้น 1,937  2,044 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,101) (824) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม 3,513  1,895  
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื�น 738  584  
ต้นทุนทางการเงนิ (420) (221) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,667  3,478  
ภาษีเงนิได้ (395) (555) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 4,272  2,923  
ส่วนของบริษัทใหญ่ 4,138 2,075 
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 135 849 

กาํไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท) 1.743 2.464 
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100% Basis 

ปริมาณขายไฟฟ้า  
(กิโลวัตต์ชั�วโมง) 

ปริมาณขายไอนํ ;า 
(ล้านตนั) 

ต้นทุนเฉลี�ยถ่านหนิ 
(หยวนต่อตัน) 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 

โรงไฟฟ้า Zhending CHP 424.12 411.80 0.71 0.64 341 330 
โรงไฟฟ้า Luannan CHP 503.55 512.99 0.56 0.38 376 360 
โรงไฟฟ้า Zouping CHP 567.85 531.16 3.02 2.76 474 454 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 27.57 n/a n/a n/a n/a n/a 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี�ย 
(หยวนต่อกิโลวตัต์ชั�วโมง) 

อัตราค่าไอนํ ;าและอื�นๆ 
(หยวนต่อตัน) 

2559 2558 2559 2558 

โรงไฟฟ้า Zhending CHP 0.32 0.36 102.92 112.07 

โรงไฟฟ้า Luannan CHP 0.39 0.42 82.08 87.25 

โรงไฟฟ้า Zouping CHP 0.37 0.41 80.75 76.69 
 

รายได้จากการขายรวมจํานวน 5,542 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลสทุธิจาก

การเพิ1มขึ 7นของปริมาณขายไฟฟ้าและไอนํ 7า และการลดลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี1ย และราคาขายไอนํ 7า เมื1อเทียบ

กบัปีก่อน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี1ยตอ่หนว่ย เทา่กบั 0.36 หยวน (ปี 2558: เทา่กบั 0.39 หยวน) ราคาขายเฉลี1ยไอนํ 7า

ตอ่ตนั เทา่กบั 89 หยวน (ปี 2558: เทา่กบั 92 หยวน) โดยราคาขายดงักลา่วได้ปรับตวัลดลง ทั 7งนี 7เพื1อให้สอดคล้อง

กบัการลดลงของต้นทนุถ่านหินที1เป็นเชื 7อเพลงิหลกัในช่วงครึ1งแรกของปี อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทได้เริ1มดาํเนินงาน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนแล้วจํานวน 3 โรงไฟฟ้า (Jinshan, Huineng และ Haoyuan) ในระหวา่ง

ไตรมาสที1 3 ของปีนี 7  โดยมีอตัราคา่ไฟฟ้าเป็นอตัราคงที1 

ต้นทนุเฉลี1ยถ่านหิน ที1 397 หยวนตอ่ตนั (ปี 2558: ที1 381 หยวนตอ่ตนั) ซึ1งเพิ1มขึ 7น ร้อยละ 4 เมื1อเทียบกบัปีก่อน โดย

ต้นทนุถ่านหินได้ปรับตวัสงูขึ 7นในช่วงไตรมาส 4 ของปี 

อตัรากําไรขั 7นต้น คิดเป็นร้อยละ 35 (ปี 2558: ร้อยละ 36) ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื1องจากการลดลงของรายได้

จากการขายและการเพิ1มขึ 7นของต้นทนุถ่านหินตามที1กลา่วไว้ข้างต้น 

1.2 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารรวม 1,101 ล้านบาท เพิ1มขึ 7น 277 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 เมื1อเทียบกบัปี

ก่อน สว่นใหญ่เกิดจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี 7 

1.2.1 คา่ธรรมเนียมวิชาชีพเพิ1มขึ 7นจํานวน 184 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากคา่ที1ปรึกษาทางการเงินและ
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพที1เกี1ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นตอ่สาธารณะ 
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1.2.2 ค่าบริหารจดัการเพิ1มขึ 7นจํานวน 59 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สญัญาหลกัในการให้บริการระหว่าง
บริษัทและบริษัทใหญ่ โดยได้เริ1มคิดคา่บริการดงักลา่วตั 7งแตเ่ดือนตลุาคม ปี 2558  

1.2.3 ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์จํานวน 21 ล้านบาท ซึ1งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าทั 7งสามแห่งใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  โรงไฟฟ้าจะต้องมีการปรับเปลี1ยนอปุกรณ์ที1เกี1ยวข้องในโรงไฟฟ้า โดยตดัจําหน่าย
อปุกรณ์เก่าและเปลี1ยนแทนด้วยอปุกรณ์ใหม่ที1มีมาตรฐานสงูขึ 7น ทั 7งนี 7ให้เป็นไปตามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ
ของรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 

1.3 การรับรู้ผลกําไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมจํานวน 3,513 ล้านบาท ประกอบด้วยการรับรู้สว่นแบง่กําไรของ 

BLCP จํานวน 2,064 ล้านบาท รับรู้สว่นแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและ เหมือง Phu Fai จํานวน 1,474 ล้าน

บาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทนุจากโรงไฟฟ้าในของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Shanxi Luguang) ซึ1งอยู่ใน

ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 19 ล้านบาท รวมถึงรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทที1ถือเงินลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี1ปุ่ น จํานวน 6 ล้านบาท 

 

การรับรู้ผลกําไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ1มขึ 7น 1,618 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 85 เทียบกบัปีก่อน สว่น

ใหญ่มาจากสว่นแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและ Phu Fai ที1เพิ1มขึ 7นจํานวน 1,652 ล้านบาท เนื1องจากได้มีการ

ดําเนินการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ครบทั 7ง 3 หน่วย ในขณะที1มีการดําเนินการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เพียง 2 

หนว่ยในช่วงปลายครึ1งปีหลงัของปีก่อน 

1.4 รายได้อื1นๆ จํานวน 738 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.4.1  รายได้ดอกเบี 7ยรับ จํานวน 94 ล้านบาท 
1.4.2  รายได้จากสว่นแบง่กําไรจํานวน 16 ล้านบาท  จากโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน 
  ประเทศญี1ปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) agreement 
1.4.3 ค่าบริหารจดัการจํานวน 208 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากค่าบริหารจดัการบริษัทที1เกี1ยวข้องกนัและ

กิจการร่วมค้า 
1.4.4   รายได้ค่าเชื1อมต่อท่อไอนํ 7าที1เรียกเก็บจากลกูค้ารายใหม่ของโรงฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 

322 ล้านบาท 
1.4.5 ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี1ยนสุทธิ จํานวน 21 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี1ยนจากการแปลงคา่ของเงินให้กู้ยืม ซึ1งเป็นผลจากการอ่อนค่าลงในระหว่างปีของเงินสกุลเยนญี1ปุ่ น 
และเงินสกลุหยวน ตอ่เงินสกลุบาทไทย  

1.4.6 รายได้อื1น จํานวน 119 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสนบัสนนุจากรัฐบาล และรายได้จากการขายเถ้า
ถ่าน ของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 86 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดบั และ
รายได้อื1น จํานวน 8 ล้านบาท  

1.5 ดอกเบี 7ยจ่ายจํานวน 420 ล้านบาท เพิ1มขึ 7น 199 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากดอกเบี 7ยจ่ายของเงินกู้ยืมจากบริษัท
ใหญ่ ซึ1งเพิ1มขึ 7นตามจํานวนเงินกู้ยืมที1คงค้างในระหวา่งปี 
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1.6 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 395 ล้านบาท ลดลง 160 ล้านบาท เมื1อเทียบกบัปีก่อน 
1.6.1 ลดลงจํานวน 125 ล้านบาท เนื1องจากกําไรจากการดําเนินงานลดลง 
1.6.2 ลดลงสทุธิจํานวน 35 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากภาษีหกั ณ ที1จา่ย จากรายได้เงินปันผลขอบริษัทยอ่ยใน     

สาธารณรัฐประชาชนจีนในปีก่อน โดยปีนี 7ไมม่ีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
1.7  กําไรสทุธิรวมสาํหรับปี 2559 สิ 7นสดุวนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 4,138 ล้านบาท เพิ1มขึ 7นจากปีก่อน  

2,063 ล้านบาท  
กําไรตอ่หุ้นขั 7นพื 7นฐาน (Basic Earnings Per Share) เทา่กบั 1.743 บาทตอ่หุ้น (ปี 2558: 2.464 บาทตอ่หุ้น)   
 

2. งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ 
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
2.1 สนิทรัพย์รวมจํานวน 42,963 ล้านบาท เพิ1มขึ 7น 13,763 ล้านบาท เมื1อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการ

เพิ1มขึ 7นและลดลงที1มีสาระสาํคญัดงันี 7 
� เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 1,153 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1 (ดคูาํอธิบายในข้อ 

4  เรื1องงบกระแสเงินสดรวม) 
� เงินลงทุนระยะสั 7นเป็นเงินฝากกับสถาบนัการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 330 

ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,446 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทนุเพิ1มในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

� เงินปันผลค้างรับที1คาดว่าจะได้รับภายในหนึ1งปีและส่วนที1เกินกว่าหนึ1งปีจากกิจการที1เกี1ยวข้องกันจํานวน 
8,048 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้า ซึ1งดําเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ เพิ1มขึ 7นจํานวน 558 
ล้านบาท เป็นผลสทุธิจากการรับรู้รายได้เงินปันผลค้างรับจากการประกาศจ่ายปันผลเพิ1มเติมในระหว่างปี
จํานวน 3,616 ล้านบาทและได้รับชําระเงินปันผลจํานวน 3,059 ล้านบาท  

� เงินให้กู้ยืมระยะสั 7นแก่กิจการที1เกี1ยวข้อง จํานวน 238 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแกกิ่จการร่วมค้าที1ร่วมลงทนุ
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี1ปุ่ น เพิ1มขึ 7นจํานวน 53 ล้านบาท เกิดจากผลสทุธิ
ของการให้กู้ ยืมในระหว่างปีจํานวน 199 ล้านบาท การชําระคืนในระหว่างปี จํานวน 130 ล้านบาทและ
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไมเ่กิดขึ 7นจริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิ 7นปี จํานวน 16 ล้านบาท 

� เงินให้กู้ ระยะสั 7นและระยะยาวแก่บริษัทอื1นจํานวน 670 ล้านบาทและ 824 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นเงินให้
กู้ยืมในสกุลเงินบาท จํานวน 0.2 ล้านบาท และสกุลเงินหยวนจํานวน 292 ล้านหยวน (เทียบเท่า 1,494 
ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ1งอยู่ใน
ระหวา่งขั 7นตอนการโอนหุ้นให้กบักลุม่บริษัท 

� เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า จํานวน 17,268 ล้านบาทเพิ1มขึ 7น 8,444 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 96 จากการ
ลงทุนเพิ1มในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 7,045 ล้านบาทและใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี1ปุ่ น จํานวน 825 ล้านบาทและ 418 ล้านบาท ตามลําดบั สทุธิกับ
การรับเงินปันผลและการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วมค้าในระหวา่งปีจํานวน 156 ล้านบาท 
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� เงินลงทนุอื1น จํานวน 1,078 ล้านบาท เป็นการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี1ปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement เพิ1มขึ 7นจํานวน 857 ล้านบาท เป็นผลสทุธิจาก
การลงทนุเพิ1มจํานวน 906 ล้านบาท และการปรับรายการซื 7อธุรกิจจํานวน 12 ล้านบาท สทุธิกบัการคืนเงิน
ลงทนุจํานวน 14 ล้านบาท  การจําหนา่ยเงินลงทนุในระหว่างปีจํานวน 46 ล้านบาท และขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี1ยนที1ยงัไมเ่กิดขึ 7นจริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิ 7นปี จํานวน 0.7 ล้านบาท  

� ที1ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิจํานวน 8,443 ล้านบาท เพิ1มขึ 7น 2,530 ล้านบาท จากการซื 7อธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2,455 ล้านบาท และการลงทนุเพิ1มใน
เครื1องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 987 ล้านบาท สทุธิกับการตดั
จําหนา่ยสนิทรัพย์ จํานวน 43 ล้านบาทและการบนัทกึคา่เสื1อมราคาสาํหรับปีจํานวน 393 ล้านบาท รวมถึง
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงคา่งบการเงินจํานวน 476 ล้านบาท 

� สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื1น จํานวน 1,700 ล้านบาท เพิ1มขึ 7นจํานวน 923 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินจ่าย
ลว่งหน้าค่าพฒันาโครงการ และการลงทนุเพิ1มสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี1ปุ่ น จํานวน 308 ล้านบาท และจํานวน 320 ล้านบาท ตามลําดบั รวมถึงรายได้เงินสนบัสนนุค้างรับของ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 145 ล้านบาท และสิทธิในการประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า จํานวน 150 ล้านบาท 

 
2.2  หนี 7สนิรวมจํานวน 5,082 ล้านบาท ลดลงจํานวน 12,648 ล้านบาท เมื1อเทียบกบัหนี 7สนิรวมปีก่อน โดยมีรายละเอียด

ของการเพิ1มขึ 7นและลดลงที1มีสาระสาํคญัดงันี 7 
 
� เงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบนัการเงิน จํานวน 2,435 ล้านบาท เพิ1มขึ 7น 1,986 ล้านบาท จากการกู้ยมืเงินจาก

ธนาคารในระหวา่งปี 

� เงินกู้ยืมระยะสั 7นจากกิจการที1เกี1ยวข้อง ลดลงจํานวน 14,883 ล้านบาท ซึ1งเป็นเงินกู้ยมืจากบริษัทใหญ่และ
ได้จ่ายชําระแล้วทั 7งจํานวนในระหวา่งปี  

� สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที1ถึงกําหนดชําระภายในหนึ1งปี และสว่นที1ถึงกําหนดชําระเกิน 
1 ปี จํานวน 54 ล้านบาท และ 107 ล้านบาท รวมเป็น 161 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
24 เป็นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจํานวน 50 ล้านบาท รวมทั 7งมีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี1ยนจาก
การแปลงคา่ ณ วนัสิ 7นปี จํานวน 2 ล้านบาท                                                                                                                      

� หนี 7สนิหมนุเวียนอื1นจํานวน 1,879 ล้านบาท เพิ1มขึ 7น 269 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้หนี 7สนิคงค้างจากการ
ซื 7อเงินลงทนุเพิ1ม จํานวน 130 ล้านบาท และคา่ที1ปรึกษาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและอื1นๆ จํานวน 139 ล้านบาท 

 

2.3 สว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 37,881 ล้านบาท เพิ1มขึ 7น 26,411 ล้านบาทเป็นผลสทุธิจาก  
  

� เพิ1มขึ 7นจากกําไรสทุธิสาํหรับปี 2559 จํานวน 4,126 ล้านบาท 
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� เพิ1มขึ 7นจากการเพิ1มทนุจดทะเบียนและการนําหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะในระหว่างปี จํานวน 24,334 ล้าน
บาท  

� เพิ1มขึ 7นจากสว่นได้เสยีที1ไมม่ีอํานาจควบคมุ จํานวน 85 ล้านบาท 
� ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จํานวน 1,606 ล้านบาท 

� เพิ1มขึ 7นจากการเปลี1ยนแปลงในตราสารอนพุนัธ์ที1เป็นการป้องกนัความเสี1ยงทางการเงิน จํานวน 3 ล้านบาท 
� ลดลงจากสว่นตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อยที1แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จํานวน 835 

ล้านบาท 
 

 
3    งบกระแสเงนิสดรวม สาํหรับปี สิ ;นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี สิ 7นสดุวนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินสดสทุธิลดลงจากวนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2558 จํานวน 7 ล้านบาท (รวมผลขาดทนุของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงคา่ จํานวน 39 ล้านบาท) โดยแยกเป็น 

 

3.1 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน 1,094 ล้านบาท มกิีจกรรมดําเนินงานสาํคญัดงันี 7  
� รับชําระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอนํ 7า จํานวน 6,234 ล้านบาท 
� จ่ายชําระเจ้าหนี 7และผู้ รับเหมา จํานวน 4,039 ล้านบาท 
� จ่ายดอกเบี 7ยจํานวน 469 ล้านบาท 
� จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 533 ล้านบาท 
� อื1นๆจํานวน 99 ล้านบาท 

 

3.2 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวนเงิน 10,162 ล้านบาท มสีาระสาํคญัดงันี 7  
� จ่ายเงินลว่งหน้าเพื1อซื 7อและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า จํานวน 1,041 ล้านบาท 
� ลงทนุในเครื1องจกัร อปุกรณ์ และโครงการระหวา่งดาํเนินการจํานวน 2,964 ล้านบาท 
� ลงทนุเพิ1มในเงินลงทนุใน กิจการร่วมค้า และอื1น  ๆจํานวน  9,139  ล้านบาท 
� ให้กู้ยืมแก่บริษัทที1เกี1ยวข้องและบริษัทอื1น จํานวน  2,355 ล้านบาท 
� เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า และบริษัทอื1นจํานวน 3,074 ล้านบาท 
� เงินรับจากเงินลงทนุระยะสั 7น จํานวน  1,446 ล้านบาท 
� รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที1เกี1ยวข้องและบริษัทอื1น จํานวน 763 ล้านบาท 
� เงินรับจากดอกเบี 7ยรับและอื1น ๆ จํานวน 54 ล้านบาท 

 

3.3 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 9,099 ล้านบาท ประกอบด้วย 
� เงินสดรับจากการเพิ1มทนุและการนําหุ้นเสนอขายตอ่สาธารณะจํานวน 24,334 ล้านบาท 
� เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร จํานวน  3,943 ล้านบาท 
� เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที1เกี1ยวข้องกนั  จํานวน 11,487 ล้านบาท 
� จ่ายเงินปันผล จํานวน 1,606 ล้านบาท 
� จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที1เกี1ยวข้องกนัและบริษัทอื1น  จํานวน 22,369 ล้านบาท 
� จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมธนาคารและอื1นๆ จํานวน 2,690 ล้านบาท 
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4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

ผลประกอบการในปี 2559 สะท้อนให้เห็นถงึสว่นแบง่กําไรที1เพิ1มขึ 7นอยา่งมีนยัสาํคญัจากการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์

ครบทกุหนว่ยของโรงไฟฟ้าหงสา ในขณะที1โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทั 7งในประเทศจีนและญี1ปุ่ นมีการ

ดําเนินงานอยา่งตอ่เนื1องเพื1อให้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ทําให้บริษัทฯมีกําลงัการผลติรวม ณ ปัจจบุนั 

1,934 เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นการถือหุ้น) นอกจากนี 7สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก็สะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพในการ

ระดมเงินทนุเพื1อให้การลงทนุเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโต  

บริษัทฯรายงานผลกําไรสทุธิ 4,138 ล้านบาท ซึ1งได้รวมผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี1ยนจํานวน 21 ล้านบาทแล้วจาก

คา่เงินบาทที1ออ่นคา่ลงเมื1อเทียบกบัดอลลา่ร์สหรัฐฯในช่วงปีที1ผา่นมา  การเพิ1มขึ 7นอยา่งมีนยัสาํคญัของผลกําไรในปีนี 7

เมื1อเทียบกบัปีก่อนหน้าที1มีผลกําไรสทุธิ 2,075 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที1

เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ครบทกุหนว่ย ทั 7งนี 7หากเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า กําไรสทุธิที1เพิ1มขึ 7นเป็นผลมาจากความ

ต้องการไฟฟ้าและไอนํ 7าในช่วงฤดหูนาว สง่ผลให้ยอดขายไฟฟ้าและไอนํ 7าของโรงไฟฟ้าที1สาธาณรัฐประชาชนจีนเพิ1มขึ 7น 

รวมถงึการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากทั 7งโรงไฟฟ้า BLCP และ หงสาที1เพิ1มมากขึ 7นจากไตรมาสก่อนหน้าด้วย  

รายได้รวมของบริษัทจํานวน 5,542 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที1เพิ1มมาจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเทศ

จีน จํานวน 103 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยเมื1อเทียบกบัปีที1แล้วซึ1งมียอดขาย 5,630 ล้านบาท ทั 7งนี 7มาจากการปรับราคา

รับซื 7อไฟฟ้าและไอนํ 7าที1ลดลงจากปี 2558 ซึ1งสะท้อนตามราคาถา่นหินในประเทศที1ลดลงในชว่งต้นปี 2559  โดยอตัรา

กําไรขั 7นต้นอยูที่1 ร้อยละ 35 ซึ1งลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้าที1รายงานอตัรากําไรขั 7นต้นที1ร้อยละ 36 ซึ1งเป็นผลมาจาก

ราคาถ่านหินที1ปรับตวัเพิ1มขึ 7นในช่วงครึ1งปีหลงัในขณะที1ราคารับซื 7อไฟฟ้าและไอนํ 7ายงัคงเทา่เดิม 

บริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่กําไรจากกิจการค้าร่วมจํานวน 3,513 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนหน้าจํานวน 1,895 ล้านบาท ซึ1ง

ประกอบไปด้วย สว่นแบง่กําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาจํานวน 1,474 บาทซึ1งพลกิผนัจากสว่นแบง่ขาดทนุจํานวน 178 ล้าน

บาทในปีก่อนหน้า ในขณะที1โรงไฟฟ้า BLCP รายงานสว่นแบง่กําไรที1มั1นคงและสมํ1าเสมอ จํานวน 2,064 ล้านบาท 

ใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้าจํานวน 2,095 ล้านบาท 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัดอกเบี 7ย ภาษี คา่เสื1อม และคา่ตดัจําหนา่ย สาํหรับปีนี 7คิดเป็น 5,575 ล้านบาท เทียบ

กบั 4,251 ล้านบาทในปีที1แล้ว หรือ เพิ1มขึ 7นร้อยละ 31 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

สินทรัพย์รวม 

  

 

 

 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

 

 

 

 

  

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2559  จํานวน 42,963 

ล้านบาท  เพิ1มขึ 7น 13,763 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 

เมื1อเทียบกบั ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2558  เป็นผลจากเงิน

ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา, โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง และ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเทศญี1ปุ่ น เพิ1มขึ 7น 9,301 

ล้านบาท, การเพิ1มขึ 7นของเงินกู้ให้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในประเทศจีนจํานวน 1,494 ล้านบาท, การ

เพิ1มขึ 7นของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื1น เช่น เงินจ่ายลว่งหน้าคา่

พฒันาโครงการสาํหรับโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในประเทศญี1ปุ่ น จํานวน 923 ล้านบาท การ

เพิ1มขึ 7นของเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้าจํานวน 558

ล้านบาท และการเพิ1มขึ 7นของ ที1ดิน อาคารและอปุกรณ์

จํานวน 2,530 ล้านบาท  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 

37,811 ล้านบาท  เพิ1มขึ 7น 26,411 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อย

ละ 230 เมื1อเทียบกบั ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2558 เป็นผลมา

จากการเพิ1มทนุจดทะเบียนและการนําหุ้นเสนอขายตอ่

สาธารณะในระหวา่งปี จํานวน 24,334 ล้านบาท  การเพิ1มขึ 7น

ของกําไรสทุธิ 4,126 ล้านบาท   และยงัรวมไปถงึ การลดลง

ของเงินปันผลจ่าย จํานวน 1,606 ล้านบาท และการ ลดลง

จากสว่นตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที1

แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ จํานวน 835 ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 
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รายได้จากการขายรวม 

 

 

 

 

 

 

กาํไรขั ;นต้น 

 

 

 

 

 

  

รายได้จากการขายรวม 5,542 ล้านบาท (ซึ1งรวมรายได้

ครั 7งแรกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ประเทศจีนจํานวน 102.75 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 

111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลสทุธิจากการ

เพิ1มขึ 7นของปริมาณขายไฟฟ้าและไอนํ 7า และการลดลง

ของราคาขายไฟฟ้าเฉลี1ย และราคาขายไอนํ 7า เมื1อเทียบ

กบัปีก่อน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี1ยตอ่หนว่ย เทา่กบั 

0.36 หยวน (ปี 2558: 0.39 หยวน) ราคาขายเฉลี1ยไอนํ 7า

ตอ่ตนั เทา่กบั 89 หยวน (ปี 2558: 92 หยวน)  ราคา

ขายดงักลา่วได้ปรับตวัลดลงเพื1อให้สอดคล้องกบัการ

ลดลงของต้นทนุถา่นหินที1เป็นเชื 7อเพลงิหลกัในช่วงครึ1ง

แรกของปี  

 

กําไรขั 7นต้นสาํหรับปี 2559 จํานวน 1,937  ล้านบาท 

ลดลง 107 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 อตัรากําไรขั 7นต้น 

(Gross profit margin "GPM") คิดเป็นร้อยละ 35 (ปี 

2558: ร้อยละ 36) ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื1องจาก

การลดลงของรายได้จากการขายเนื1องจาก การปรับลด

ของ ราคาขายไฟฟ้าเฉลี1ย และราคาขายไอนํ 7า เมื1อเทียบ

กบัปี 2558  และการเพิ1มขึ 7นของต้นทนุถา่นหินในชว่ง

ครึ1งปีหลงั ในขณะที1ราคาขายไฟฟ้าเฉลี1ย และราคาขาย

ไอนํ 7า ยงัคงอยูใ่นระดบัเดิม  

ล้านบาท 

ล้านบาท 
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กาํไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี ;ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 

 

 

 

 

 

 

กําไรสทุธิรวมสําหรับปี 2559 สิ 7นสดุวนัที1 31 ธันวาคม 2559 

จํานวน 4,138 ล้านบาท เพิ1มขึ 7นจากปีก่อน  2,063 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที1

เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุกหน่วย รวมทั 7งโรงไฟฟ้า

พลังงานร่วมที1ประเทศจีน และ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ยังคง

รายงานผลกําไรที1มั1นคงอย่างต่อเนื1อง ทั 7งนี 7กําไรสทุธิข้างต้น 

ได้รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้วจํานวน 21.25 

ล้านบาท 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี 7ย ภาษี คา่เสื1อมราคา

และคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จํานวน 5,575 ล้านบาท 

เพิ1มขึ 7น 1,324 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31 เมื1อเทียบ

กบัปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ1มขึ 7นอยา่งมีนยัสําคญัจาก

การการรับรู้ผลกําไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

 

ล้านบาท 

ล้านบาท 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนหนี ;สนิสุทธิต่อทุน 

 

สําหรับปีสิ 7นสดุวนัที1 31 ธันวาคม 2558 มีผล กําไรต่อหุ้น

ขั 7นพื 7นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากบั 1.74 

บาทต่อหุ้ น ลดลงจากปีที1แล้ว 0.72 บาทต่อหุ้ น ทั 7งนี 7

สาเหตุมาจาก ในระหว่างปีได้มีการเพิ1มทุนจดทะเบียน

และการนําหุ้นเสนอขายตอ่สาธารณะ จึงทําให้จํานวนหุ้น

ในปี 2559 มีทั 7งสิ 7น 3,045,692,000 หุ้น  

*หมายเหต ุ 
ปี 2558: 1,297,199,500 หุน้  
 ปี 2557: 602,199,500 หุน้ 
 

หนี 7สินรวมในปี 2559 จํานวน 5,082 ล้านบาท ลดลง

จํานวน 12,648 ล้านบาท เมื1อเทียบกับหนี 7สินรวมในปี 

2558 เป็นผลมาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั 7นจากกิจการที1

เกี1ยวข้องจํานวน 14,883 ล้านบาท ซึ1งเป็นเงินกู้ ยืมจาก

บริษัทใหญ่และได้จ่ายชําระแล้วทั 7งจํานวนในระหว่างปี  

การเพิ1มขึ 7นสุทธิของเงินกู้ ยืมสถาบันการเงิน จํานวน 

1,934 ล้านบาท รวมทั 7งการเพิ1มขึ 7นของหนี 7สินหมุนเวียน

อื1นจํานวน 269 ล้านบาทจากการรับรู้หนี 7สินคงค้างจาก

การซื 7อเงินลงทุนเพิ1มในประเทศจีน จึงทําให้อัตราส่วน

หนี 7สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 1.1 เท่า ในปี 2558 เหลือ 

0.03 เทา่ในปี 2559 

  

บาท 

เท่า 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลัก 
 

1.1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ 
ชยัสตูร 

- กรรมการอิสระ 
วนัที� 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการ 
วนัที� 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา 
วนัที� 21 สงิหาคม 2558 
 

- กรรมการตรวจสอบ  
วนัที� 21 สงิหาคม 2558 

 

62 
 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of 
Hawaii  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (ภาค
ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Chartered Director Class 
(CDC)  
รุ่นที� 3/2008 

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

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

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

- - 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

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

ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสนิเชื�ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 
2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ / กรรมการสรร
หาและกําหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ̀จํากดั 
(มหาชน) 

2557 – 2558 กรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จํากดั 

2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั 

2553 - 2558 ประธานกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ 

ประเทศไทย 
2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
2551 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน 
กรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 
- กรรมการอิสระ 

วนัที� 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
วนัที� 21 สงิหาคม 2558 

 

62 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP)  
รุ่นที� 229 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

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

- Advanced Bank Management Program, 
Wharton University 

- Advanced Management Program 
(AMP) Harvard University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.)(2547) 

- - 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

2559 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษาของคณะกรรมการ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและบริหาร
ความเสี�ยงของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั 
(มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศ

ไทย) จํากดั 
2549 – 2558 รองผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริหาร

ความเสี�ยง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2558 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
2554 - 2558 กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม 

3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ̀
อาภรณ์ 
- กรรมการอิสระ 

วนัที� 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน 
วนัที� 21 สงิหาคม 2558 
 

- กรรมการตรวจสอบ 
วนัที� 21 สงิหาคม 2558 

52 - ปริญญาเอก วิศวกรรมดษุฎีบณัฑิต อิมพี
เรียลคอลเลจ ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที� 110/2551 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

- - 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

2559 - ปัจจบุนั อธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2550 - 2556 ผู้ อํานวยการ สถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 



 

 

 

หน้า 150 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ  

วนัที� 12 ธนัวาคม 2539 
 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
วนัที� 21 สงิหาคม 2558 

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

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course รุ่น
ที� 3/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที� 20/2002 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง : 
0.05 % 
คูส่มรส : 
0.01 % 

- 25391 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั เจ้าหน้าที�บริหารอาวโุส 
2526 – เม.ย. 2558 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน)2จํากดั 

กรรมการ 
 

บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ 
 

Pan Western Energy Corporation LLC 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 
 

Banpu Power Investment  Co., Ltd. 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

กรรมการ 
 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั ประธานที�ปรึกษานายก 
 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท นํา̀ตาลมิตรผล จํากดั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

 

                                                           

1 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2558 
2 ชื�อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จํากดั จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ เมื�อวนัที� 23 ธันวาคม 2559 



 

 

 

หน้า 151 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายเมธี เอือ̀อภิญญกลุ 
- กรรมการ 

วนัที� 22 พฤษภาคม 
2558 

 
- กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 
วนัที� 21 สงิหาคม 
2558 

63 - 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 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที� 7  

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที� 1 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification 
Program  (DCP) รุ่นที� 61/2005 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง : 
0.01 % 
คูส่มรส : 
0.00 % 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั (มหาชน) 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ / ที�ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2545 - 2556 เจ้าหน้าที�บริหาร 

2547 - ปัจจบุนั ประธานที�ปรึกษา บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนรุักษ์
สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2556 ที�ปรึกษากิตตมิศกัดิ�ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลงังาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

2552 - 2556 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิน 
คณะกรรมการมาตรฐาน
แหง่ชาต ิ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2550 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 

6.  นางสมฤดี ชยัมงคล 
- กรรมการ 

วนัที� 30 กรกฎาคม 
2552 
 

- กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 
วนัที� 21 สงิหาคม 
2558 

55 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard 
University Graduate School of Business 
Administration, Boston, U.S.A. 
- อบรมหลกัสตูร - Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที� 78/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที� 18 (วตท.)  

ตนเอง : 
0.01 % 

- 25523 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2558 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั ( มหาชน) 

2549 - 2558 ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
– การเงิน 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 
กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. 

                                                           

3
 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2558 



 

 

 

หน้า 152 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการ AFE Investments Pty. Ltd. 

กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd. 

กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 

กรรมการ Centennial Coal Company Limited 
กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส    (ไทย
แลนด์) จํากดั 

กรรมการ บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง̀ส์ 
จํากดั 

กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd. 
กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 

กรรมการ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั 
กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
กรรมการ Asian American Coal, Inc. 
กรรมการ AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 

กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. 

กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 
 



 

 

 

หน้า 153 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นายระวิ คอศริิ 
- กรรมการ 
       วนัที� 29 ตลุาคม 
       2544 

 
- กรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหา 
       วนัที� 21 สงิหาคม 
       2558 

67 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP)รุ่นที� 32/2003 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากร
ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที� 2/2549
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-
Whartonคณะบริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ (NIDA) กบัThe Wharton 
School,University of Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้าน
วิทยาการพลงังานสถาบนัวิทยาการพลงังาน
รุ่นที�3 (วพน.3) 

ตนเอง : ไม่มี 
คูส่มรส : 
0.002 % 

- 25444 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ Centennial Coal Company Limited 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 
2555 – 2559 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หา 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2554 - 2559 ที�ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2553 - 2555 กรรมการ บริษัท บ้านป ูพลงังานใหม่ โฮลดิง̀ส์ จํากดั 

2540 – 2555 กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

8. นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
- ประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร 

      วนัที� 10 เมษายน  

      2558 

- กรรมการ 
        วนัที� 30 กรกฎาคม  
        2552 

59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื�องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Advanced Management Program 
(AMP173) Harvard Business School, 
U.S.A. 

ตนเอง : ไม่มี 
คูส่มรส : 
0.00 % 

- 2558 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 เลขานกุารบริษัท 

2552– ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 

2556 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบตักิาร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาขน) 

                                                           

4
 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2558 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- Directors Certificate Program  (DCP) รุ่นที� 
149/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Orchestrating Winning Performance 
Program รุ่น OWPII/2013 สถาบนัการ
จดัการนานาชาต ิ(IMD SE Asia) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส    (ไทย
แลนด์) จํากดั 

กรรมการ Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd. 

กรรมการ Shanxi Luguang Power Co., Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Zouping Peak Pte.Ltd. 

กรรมการ Pan Western Energy Corporation LLC 

กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. 

กรรมการ Banpu Power International Limited 

กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 

กรรมการ Hokkaido Solar Estate G.K. 

กรรมการ BPPR Co., Ltd. 

กรรมการ BPPR Japan Co., Ltd. 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน)5 จํากดั 

กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 

President Commissioner PT ITM Banpu Power 

9. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
- กรรมการ 
       วนัที� 30 กรกฎาคม  
       2552 
 

58 - ปริญญา โท MBA, Bowling Green State 
University, Ohio, U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- Executive Program in Strategy and 
Organization, Stanford University, California, 
U.S.A. 

ตนเอง : 
0.00 % 

 

- 25526 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�  
บริหาร – แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu North America Corporation 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

                                                           

5 ชื�อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จํากดั จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ เมื�อวนัที� 23 ธันวาคม 2559  
6 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2558 



 

 

 

หน้า 155 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที� 91/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- วฒุบิตัร Director Diploma Examination รุ่นที� 
22/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu  Australia Co. Pty., Ltd 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั 

กรรมการ บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง̀ 
จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั7 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 

กรรมการ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

กรรมการ Banpu  Australia Resources Pty Limited   

กรรมการ Hunnu Coal Pty Limited 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ Hunnu Investment Pte Limited 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ AFE Investments Pty Limited 

กรรมการ BMS Coal Sales Pte.Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Akira Energy Limited 

กรรมการ BOG Co., Ltd. 

กรรมการ Aizu Energy Pte. Ltd. 

กรรมการ Akira Energy (South) Limited 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน)8 จํากดั 

กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 
 

                                                           

7 ชื�อเดิมคือ บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 
8 ชื�อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จํากดั จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ เมื�อวนัที� 23 ธันวาคม 2559 



 

 

 

หน้า 156 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10.  นายวนัชยั เลศิ
สาโรจน์ 
- ผู้ อํานวยการสายอาวโุส 

สายงานปฏิบตักิาร
ธุรกิจไฟฟ้า – กลุม่ธุรกิจ 
2 
วนัที� 1 มีนาคม 2549 

58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- - 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุสสาย
งานปฎิบตักิารธุรกิจไฟฟ้า–กลุม่
ธุรกิจ 2 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2544 - 2558 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
โรงไฟฟ้าในประเทศจีน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

กรรมการ Banpu Investment (China) Limited 

กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC 

กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd 

กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd 

กรรมการ Zouping Peak Pte.Ltd. 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Asian American Coal, Inc. 

กรรมการ AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 

กรรมการ Shanxi Gaohe Energy Co., Limited 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Shanxi Luguang Power Company 
Limited 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd 

กรรมการ Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

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

กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., 
Ltd 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11.  นายสมศกัดิ� สทิธินาม
สวุรรณ 
- ผู้ อํานวยการสาย

อาวโุสสํานกัประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

       วนัที� 15 พฤษภาคม 
       2558 

56 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สาขาการบริหาร
โครงการและนโยบายสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และ
โลหะวิทยามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ตนเอง : 
0.00 % 

 

- 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุส สํานกั
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ Hongsa Power Co., Ltd. 

2554 - 2558 กรรมการผู้จดัการ Phu Fai Mining Co., Ltd 

ผู้ อํานวยการสายธุรกิจไฟฟ้า บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

12.   นางบปุผชาต ิมีเจริญ 
- ผู้ อํานวยการสาย

อาวโุสสาย – บริหาร
พฒันาองค์กรและ
เลขานกุารบริษัท 
วนัที� 1 มกราคม 
2560 

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

- ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์มหาบณัฑิต 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวสัดุ
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตนเอง : 
0.00 % 

 

- 2560 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุสสาย – 
บริหารพฒันาองค์กร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

เลขานกุารบริษัท 

2558 - 2559 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส 
สายงานการเงินและการบริหาร 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน)9 จํากดั 

กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 

2555 - 2558 ผู้ อํานวยการอาวโุส 
สายการจดัการการดําเนินงาน 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2551 - 2555 ผู้ อํานวยการอาวโุส 
สายบริหารและพฒันาองค์กร 

PT Indo Tumbanraya Megha Tbk, 
Indonesia 

13.  นางสาวจรียา เชิด
เกียรตศิกัดิ� 
- ผู้ อํานวยการสาย

อาวโุสสายงานปฎิบตัิ
การธุรกิจไฟฟ้า – 
กลุม่ธุรกิจ 1 
วนัที� 1 มกราคม 

53 - ปริญญาโท Executive Master of Business 
Administration (ExMBA) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขา 
วสัดศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
(DCP) รุ่นที� 145/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

- - 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ สายอาวโุสสาย
งานปฏิบตักิารธุรกิจไฟฟ้า–กลุม่
ธุรกิจ 1 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2557 ผู้ อํานวยการอาวโุสพฒันาธุรกิจ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั 

                                                           

9   ชื�อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จํากดั จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ เมื�อวนัที� 23 ธันวาคม 2559  



 

 

 

หน้า 158 
 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 

 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั 

กรรมการ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ BPPR Co., Ltd. 

กรรมการ BPPR Japan Co., Ltd. 

กรรมการ Hokkaido Solar Estate G.K. 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน)10 จํากดั 

กรรมการ Aizu Land Solar G.K. 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 

กรรมการ PT ITM BANPU POWER 

14.  นายบรรจบ กิจพานิช 
- ผู้ ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร - 
การเงิน 

       วนัที� 1 มกราคม 2560 

50 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ตนเอง : 
0.00 % 

- 2560 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
- การเงิน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั (มหาชน) 

2557 - 2559 ผู้ อํานวยการสาย บริหาร
การเงิน 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2555 - 2557 ผู้ อํานวยการสาย
การเงิน  (CFO) 

Hongsa Power Co., Ltd. 

2546 - 2555 ผู้ อํานวยการสาย บริหาร
การเงิน 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2545 - 2546 รองผู้ อํานวยการสาย Freewill Solutions Co., Ltd. 

2530 - 2545 ผู้จดัการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 

 

                                                           

10  ชื�อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จํากดั จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ เมื�อวนัที� 23 ธันวาคม 2559  
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1.1.1  รายละเอียดเกี�ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นางบปุผชาต ิมีเจริญ 
- เลขานกุารบริษัท 

 
อ้างถึงรายละเอียดของนางบปุผชาต ิมีเจริญ 

ตามหวัข้อประวตั ิ1.1 ข้อ 12 
 

 

หน้าที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง̀ นางบปุผชาติ มีเจริญ ทําหน้าที�เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ เพื�อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงชว่ยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแกค่ณะกรรมการเกี�ยวกบักฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที�ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ

คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

และดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศกําหนด 
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1.1.2 รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นาย ประพฒัน์ มโนรัตน์ 

- หวัหน้างานสํานกังาน
ตรวจสอบภายใน 
และเลขานกุาร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รับ
แตง่ตัง̀วนัที� 10 
พฤษภาคม 2559  

 

34 -  ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการ
บญัชี มหาวิทยาลยั รามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยั รามคําแหง 

- หลกัการตรวจสอบทจุริต (Principles of Fraud 

Auditing) 
- Internal Audit Best Practices 
- Update Accounting Standard 

- Internal Audit Forum 

- - 1 พ.ค. 2559 - 

ปัจจบุนั 
 
2558 – 2559 
2556 – 2558 
2554 - 2556 
 
 
 
              

หวัหน้างานสํานกังานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 
 
 

บริษัท ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท สลิมมิ�งพลสั จํากดั 

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง̀ที� 5/2559 เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2559 ได้แตง่ตัง̀นายประพฒัน์ มโนรัตน์ ให้ดํารงตาํแหนง่หวัหน้างานสาํนกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

และเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง̀แตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กวา่ 12 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

พร้อมทัง̀เป็นผู้ ที�มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งด ี
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1.2  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

 

2.  นางสาวเบญจวรรณ  

รัตนมงุ 
- กรรมการ 

48 - Master of Business Administration (MBA) 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

- Bachelor of Business and Administration 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 
Zouping Peak CHP Co., Ltd. 
Tangshan Banpu Heat and 
Power Co., Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายการเงิน  (CFO) Hunnu Resource LLC 

2558 ผู้ อํานวยการสายการเงิน  บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการฝ่ายวางแผน
กลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

Peak Pacific (China) Investment 
Ltd. 

2549 - 2557 ผู้ อํานวยการสายการเงิน  (CFO) Banpu Investment (China)   Co., 
Ltd.  

3.  Mr. Lin Chen 

- กรรมการ 

52 - MBA, China Europe Management Institute  
- Bachelor Degree in Forestry Economics, 

Northeast Forestry University 

- - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 

กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and 
Power Co., Ltd. 

2549 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศจีน 

Banpu Investment (China)   Co., 
Ltd. 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
  ชื�อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภท

ธุรกิจ 

4.  Mr. Yongchun  Xiao 

- กรรมการ 

46 - China Europe International Business School, 
EMBA  

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

- - 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd. 

กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd. 

2558 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ BPP Renewable Investment (China)   
Co., Ltd.  

กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy 
Co., Ltd. 

กรรมการ Weifang Tian’ en Jinshan 
Comprehensive Energy  Co., Ltd. 

2553 - 2558 ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

5.  Mrs. Junping Lu 

- กรรมการ 

43 - Hu Bei Institute of Economic Management, 
major in Accounting 

- Hua Zhong University of Science and 
Technology, major in Financial Management  

- University of International Business and 
Economics, major in Finance 

- - 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd. 

กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

2558 – ปัจจบุนั กรรมการและผู้ อํานวยการสาย
การเงิน (CFO) 

BPP Renewable Investment (China)   
Co., Ltd.  

2559-ปัจจบุนั กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy 
Co., Ltd. 

กรรมการ Weifang Tian’ en Jinshan 
Comprehensive Energy  Co., Ltd. 

2552 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

6.  Mr. Yuchang Jia 
- ผู้จดัการทั�วไป 

53 - Business Administration,  Tsinghua University - - 2549 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd.  
 

7.  Mr. Yongjie Wu 
- รองผู้จดัการทั�วไป

ฝ่ายจดัหาความร้อน 

61 - Technical Secondary School, Radar 
Command, Air Force Cannon School of Guilin 
City Guangxi Province 

- - 2552 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายจดัหาความ
ร้อน 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 

8.  Ms. Qiuxia Tian 
- รองผู้จดัการทั�วไป

ฝ่ายการเงิน 
 

45 - EMBA, Renmin University of China  
- Bachelor in  Economic Administration, 

Central South University of Forestry 

- - 2547 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายการเงิน Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 

9.  Mr. Shenping You 
- รองผู้จดัการทั�วไป

ฝ่ายพาณิชย์/ผู้จดัการ
โครงการฝ่ายการ
ขยายโรงไฟฟ้าหน่วย
ที� 3 

43 - MBA, Beijing Jiaotong University  
- Bachelor degree in  Motor and Electric 

Appliance,  Hebei University of Technology 

- - 2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการโครงการฝ่ายการขยาย
โรงไฟฟ้าหน่วยที� 3 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 
 

2547 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายพาณิชย์ Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 

10.  Mr. Haijun  Tian 
- รองผู้จดัการทั�วไป

ฝ่ายผลติ 
 

37 - MBA, Tsinghua University  
- Bachelor, Thermal Power, Baoding Electric 

Power University 

- - 2553 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายผลติ Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd. 
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1.3  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 
 

2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 2 

 

3. Mr. Lin Chen 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 3 

 

4. Mr. Yongchun  Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

 

5. Mrs. Junping Lu 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 

 

6. Mr. Changshui Zhao 
- กรรมการ 

58 - Master in  Business Management, 
Nanjing University 

- Bachelor in  Business Management, 
Shandong Radio and Television 
University 

- - 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Qixing Group Co., Ltd. 

2549 - 2556 
 

ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

Shandong Qixing Group Co., Ltd. 

2549 - 2556 ผู้จดัการทั�วไป Zouping Power Supply Company 

7. Mr. Yong Wang 
- กรรมการ 

66 - Senior High School, Zouping First 
Senior High School 

- - 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Xiwang group Company Limited 

8. Mr. Lidong Yang 
- ผู้จดัการทั�วไป 

49 - Master degree,  Business 
Administration, Tianjin University 

- - 2552 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

9. Mr. Xinguang Ma 
- รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายผลติ 

40 - Junior College, Machinery Design and 
Manufacture, Southeast University, 
China 

-  - 2557 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายผลติ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2554 - 2557 หวัหน้าแผนกช่าง 

2551 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายการจดัการ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

10. Mr. Dong Geng 
- ผู้ ช่วยผู้จดัการทั�วไปและ

ผู้จดัการฝ่ายการจดัการ 

34 - Bachelor, Marketing,  
Beijing International Business College 

- - 2559 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยผู้จดัการทั�วไป  Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2557 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายการจดัการ 

2552 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคการผลติ 

11. Mr. Yonghui Dai 
- รองผู้จดัการทั�วไปฝ่าย

พาณิชย์ 

37 - MBA, Northwest University 
- Bachelor degree, major in 

Management,  
The Open University of China 

- Bachelor degree, major in Japanese,  
Tianjin Foreign Studies University 

- - 2559 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายพาณิชย์ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2557 - 2559 ผู้ ช่วยผู้จดัการทั�วไป 

2553 - 2557 เลขานกุารผู้จดัการทั�วไป 

12. Mr. Qiang He 
- รองผู้จดัการทั�วไปฝ่าย

การเงิน/ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

60 - MBA, Shandong University - - 2547 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายการเงิน/
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

13. Mrs. Xiaoxia Li 
- ผู้ ช่วยผู้จดัการทั�วไปและ

ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

37 - Bachelor, Power sales,  
Zibo Science and Engineer University 

- - 2559 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยผู้จดัการทั�วไป Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2554 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

2554 ผู้ ช่วยผู้จดัการสํานกังานผู้จดัการ
ทั�วไป 
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1.4  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

2.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 2 

3.  Mr. Lin Chen 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 3 

4.  Mr. Yongchun Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

5. Mrs. Junping Lu  
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 

6.  Mr. Junzhi Chen 
- ผู้จดัการทั�วไป 

49 - Bachelor degree in Machinery 
manufacturing process and automation, 
Hebei University Of Science and 
Technology 

- - 2552 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

7.  Mr. Zhiping Yan 
- ผู้ ช่วยผู้จดัการทั�วไปและ

ผู้จดัการสํานกังานผู้จดัการ
ทั�วไป 

36 - MBA, Shandong University - - 2557 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยผู้จดัการทั�วไป   Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

ผู้จดัการสํานกังานผู้จดัการทั�วไป 

2553 - 2557 ผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกังาน
ผู้จดัการทั�วไป 

8.  Mr. Guoxiang  Ma 
- รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายพาณิชย์ 

44 - MBA, Yanshan University - - 2556 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายพาณิชย์ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

9.  Mr. Zhizhong Zhang 
- รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายผลติ 

52 - Undergraduate course, Thermal control 
and automation,  Northeast Dianli 
University 

- - 2554 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายผลติ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

10. Mr. Guixu Zhang 
- รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายการเงิน 

59 - Secondary specialized school in  
Accounting,  Tangshan Food school 

- - 2554 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทั�วไปฝ่ายการเงิน Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 
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1.5  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

2.  Mr. Weiqun Duo 
- กรรมการ 

47 - Master, Law, University College 
London, United Kingdom 

- Bachelor, Law, South-west University 
of Political Science and Law, China 

- - 2559 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการ Anqiu Huineng Renewable 
Energy Co., Ltd.  

กรรมการ Weifang Tian’ en Jinshan 
Comprehensive Energy  Co., Ltd.  

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

2552 - 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย Banpu Investment (China)   Co., 
Ltd.  

3.  Mr. Yongchun Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

4.  Mrs. Junping Lu 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 

 

  



 

 

 

หน้า 168 
 

1.6  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ  Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive Energy  Co., Ltd. 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

2.  Mr. Weiqun Duo 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.5 ข้อ 2 

3.  Mr. Yongchun Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

4.  Mrs. Junping Lu 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 

 

1.7  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จาํกัด 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 4 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นางสมฤดี ชยัมงคล 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 6 

3. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 9 

4. นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 8 
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1.8  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1.  นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 8 

2.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

3.  นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
- กรรมการ 

 

51 - ปริญญาโท นิตศิาสตร์  The University 
of Texas at Austin, USA 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - 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 ฝ่ายLegal 
& Compliance 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd. 

4.  Mr. Amal Arpun Autar 
- กรรมการ  

 

45 - 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 

 

53 - 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  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1.  นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 4 

 

2.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 
 

3.  นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.8 ข้อ 3 

 

4.  Mr. Jeswant Singh S/O 
Darshan Singh 

- กรรมการ 

73 - Certified Public Accountant (CPA), 
the Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), United 
Kingdom 

- - 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power Investment Co., 
Ltd. 

กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Renewable Singapore 
Pte. Ltd.   

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd. 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Jas Consultancy Services Pte 
Ltd 
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1.10  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1.  นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 4 

2.  นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 8 

3.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

4.  นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.8 ข้อ 3 

 

1.11  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 
- หวัหน้าผู้ รับผิดชอบในประเทศจีน  

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

2.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 2 

3.  นางสาวพชร ชยัดวงมาส 
- กรรมการ 

 

50 - ปริญญาโท การจดัการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2553 - 2557 

กรรมการ 
ผู้จดัการธุรกิจถ่านหนิ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.  Mrs. Keqin Lu 
- กรรมการ 

 

54 - Master Degree, Accounting, Deakin University, 
Melbourne, Australia 

- Bachelor Degree, Accounting, Capital 
University of Economics and Business, Beijing, 
China 

- - 2552 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

5. Mr. Lin Chen 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารธุรกิจ

ไฟฟ้าในประเทศจีน 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 3 

6. Mr. Yongchun  Xiao 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

7. Mrs. Junping Lu 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินประเทศจีน 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 

8. Ms. Wei Yu 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายการบริการบริษัท 

45 - Master Degree, MBA, University of 
Buckingham, United Kingdom 

- Bachelor Degree, English, Chongqing 
University of Education, China 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายการบริการ
บริษัท 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

2559 - ปัจจบุนั หวัหน้างาน(Supervisor) Anqiu Huineng Renewable Energy Co., 
Ltd. 

2549 -  2557 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์ 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

9. Ms. Wang Tong 
- ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี 

49 - Master Degree, MBA, University of 
Buckingham, United Kingdom 

- Bachelor Degree, English, Chongqing 
University of Education, China 

- - 2557 - ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  
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1.12  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จาํกัด 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 4 

2. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นาย อคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.5 ข้อ 9 

3. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- กรรมการ 

61 - ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหกรรม และการ
บริหาร สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั 

2556-ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 

1.13  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China)   Co., Ltd.  

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที�ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 10 

2. Mr. Weiqun Duo 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.5 ข้อ 2 

3. Mr. Yongchun Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

4. Mrs. Junping Lu 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 
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เอกสารแนบ 2  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

รายชื'อ BPP 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

BRE BPCP BPPI AE AZE BRS AES AKH BPIC ZD ZP ZPHP BIC PW LN BPPJP BPPRIC 
HUI 

NENG 
JIN 

SHAN 
HAO 
YUAN 

TSC BLCP HPC PF SLG 
PT 
ITM 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร X, //                           

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ //                           

3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอื %ออาภรณ์ //                           

4. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ / / /       /     /  /     / / / /   

5. นายเมธี เอื %ออภิญญกลุ /                           

6. นางสมฤดี ชยัมงคล /  /                   / /     

7. นายระวิ คอศริิ /                      / / /   

8. นายวรวฒุ ิลีนานนท์ /, M  / /        /   /  /     / / / / / C 

9. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ / / /  / / / / /        /     /      

10. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ o   /      / / / / /, M / /  /,M / / /     /  

11. นายสมศกัดิ> สทิธินามสวุรรณ o                       M M   

12. นางบปุผชาต ิมีเจริญ o                /     /      

13. นางสาวจรียา เชิดเกียรตศิกัดิ> o                /     / /    / 

14. นายบรรจบ กิจพานิช o                           

 
หมายเหต ุ: สญัลกัษณ์ตําแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร   

X ประธานกรรมการบริษัท 

M ประธานเจ้าหน้าทีEบริหาร 

/ กรรมการ 

// กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

/// กรรมการอิสระ 

O ผู้บริหาร 

C               President Commissioner   
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)   

BRE บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั  

BPCP บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั   

BPPI Banpu Power International Limited   

AE Akira Energy Limited   

AZE Aizu Energy Pte., Ltd.   

BRS Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   

AES Akira Energy (South) Limited  

AKH Akira Hokkaido Limited   

BPIC Banpu Power Investment Co., Ltd.  

ZD Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.   

ZP Zouping Peak Pte. Ltd.  

ZPHP Zouping Peak CHP Co., Ltd.  

BIC Banpu Investment (China)   Co., Ltd.    

PW Pan-Western Energy Corporation LLC   

LN Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.  

BPPJP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน)  จํากดั   

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.  

TSC บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 

BLCP บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั  

HPC  Hongsa Power Co., Ltd.   

PF Phu Fai Mining Company Limited   

SLG Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.   

PT ITM PT. ITM BANPU POWER 

 








